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МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ РЕФОРМАЛАР МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ РЕФОРМАЛАР 
ЖӨНІНДЕГІ ЖОҒАРЫ КЕҢЕСТІҢЖӨНІНДЕГІ ЖОҒАРЫ КЕҢЕСТІҢ

 ОТЫРЫСЫН ӨТКІЗДІ ОТЫРЫСЫН ӨТКІЗДІ

Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
төрағалығымен Реформалар жөніндегі 
жоғары кеңестің кезекті отырысы 
өтті.

Жиын ұлттық жобаларды әзірлеуге 
қатысты мәселелерді талқылаудан бастал-
ды. «Жайлы мектеп» жобасы бойынша 
Оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов 
баяндама жасады.

Министрдің айтуынша, жобаның 
мақсаты – мектептердегі орын тапшылығы 
мәселесін жүйелі түрде шешу. Жобаның 
жүзеге асырылуы 800  мың оқушыға 
арналған жаңа форматтағы мектептер 
салуға мүмкіндік береді. Жаңа қолайлы 
мектептердің қазіргі салынып жатқан мек-
тептерден концептуалды артықшылығы 
мынада: құрылыстың бірыңғай стандарты 
сақталады, пән кабинеттері мен зертхана-
лар толықтай жабдықталады, 1-4 сынып 
және 5-11 сынып оқушылары үшін дербес 
блок болады,  спорт залдарының саны 
оқушы санына қарай есептеледі және 1-4 
сынып пен 5-11 сынып оқушылары үшін 
бөлек орналастырылады, әр мектепте 
қыздар мен ұлдарды еңбекке баулуға 
арналған әмбебап шеберханалар мен сту-
диялар қарастырылады. Осы және өзге 
де жаңашылдықтар балаларымыздың  
дағдылары  мен қабілеттерін жан-жақты 
дамытуға бағытталған. 

Баяндаманы тыңдаған Президент білім 
алу үшін дұрыс жағдай жасау мемлекеттің 
аса маңызды міндеті екенін атап өтті.

– Өкінішке қарай, бүгінге дейін көп 
талқыланғанына қарамастан, үш ауы-
сымды, апатты, ескі мектептер мәселесі 
шешілген жоқ. Сондықтан осы ұлттық 
жобаның жүзеге асырылуы Үкіметтің де, 
жергілікті атқарушы органдардың да ерек-
ше бақылауында болуға тиіс. Үкімет пен 
Есеп комитеті әрбір теңгенің көзделген 
мақсатқа жұмсалуын қамтамасыз етуі 
қажет. Әкімдер жыл соңына дейін жер, 
инфрақұрылым жөніндегі барлық мәселені 
шешуі керек. Мұнда еш ақталудың реті 
жоқ. Сондықтан өңір басшыларының 

жеке жауапкершілігін күшейту жөніндегі 
ұсынысты қолдаймын. Құрылысы 2023 
жылы басталуға тиіс мектептер үшін жер 
учаскелерін бөлу және инфрақұрылымға 
қосу жөніндегі барлық мәселе бір ай ішінде 
шешілуі керек. Қалғандары жыл соңына 
дейін. Үкіметке әрбір өңірдің осындай 
міндеттемелерін айқындап, олардың 
орындалуын бақылауды тапсырамын, – 
деді Мемлекет басшысы.

Президент ұлттық жобаны келесі жыл-
дан бастап жүзеге асыру үшін биыл 
барлық қажетті нормативтік актілерді 
қабылдауды тапсырды. Сонымен қатар 
Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметтің Samruk-
Kazyna Construction-ды бірыңғай тапсырыс 
беруші ретінде айқындау туралы ұсынысын 
қолдады. Осы ретте Президент бюджет-
тен бөлінген қаржының жұмсалуын қатаң 
бақылауға алу қажет екенін айтты.

Мемлекет басшысы балалардың 
оқулыққа толы үлкен әрі ауыр рюкзактарды 
арқалап жүруге мәжбүр болуына байланы-
сты ата-аналардың шағымдарына арнайы 
тоқталды. Бұл балалардың денсаулығына 
зиян келтіретіні анық.

Асхат Аймағамбетов проблемаларды ше-
шуге бағытталған шаралар туралы баян-
дады. Оның айтуынша, цифрлық оқулыққа 
кезең-кезеңімен көшу ісі жүзеге асыры-
лып жатыр,  сондай-ақ жаңа мектептер 
оқушылардың жеке заттарын, ауыстыратын 
аяқ киімдері мен оқулықтарын сақтайтын 
жеке шкафтармен жабдықталады. 

«Ауылдық жердегі денсаулық сақтау 
саласын жаңғырту» атты екінші жобаны 
Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният та-
ныстырды. Оның айтуынша, жоба барлық 
ауылдық елді мекендерді медициналық 
инфрақұрылыммен қамтамасыз етуге және 
заманауи көпбейінді орталық ауданаралық 
ауруханалар желісін ұйымдастыруға 
бағытталған. Әкімдіктермен бірлесіп 655 
нысанның, оның ішінде 253 медпункт, 
160 дәрігерлік амбулатория және 242 
фельдшерлік-акушерлік пункттің құрылысы 
бойынша дайындық жұмыстары басталды. 
Жобаны іске асыру медициналық көмектің 

қолжетімділігін арттыруға, ауыл халқына 
жедел медициналық көмек көрсетуді 
қамтамасыз етуге, қан айналымы жүйесі 
аурулары салдарынан өлім-жітімді 20 
пайызға төмендетуге, өмір сүру ұзақтығын 
арттыруға мүмкіндік береді.

Президент ауыл халқының 100 пайызын 
сапалы алғашқы медициналық көмекпен 
қамтамасыз етуді көздейтін жобаның 
әлеуметтік маңызы зор екенін атап өтті.

– Бұл – мемлекет ретінде біздің 
міндетіміз. Алайда бұл атқарылатын 
барлық жұмыстың ең аз бөлігі. Сондықтан 
жобаның екінші компоненті – ауыр дертке 
шалдыққандарға және жарақат алғандарға 
сапалы көмек көрсету уақытын 
қысқартуға мүмкіндік беретін көпбейінді 
ауруханалардың құрылысына қатысты 
мәселе де маңызды. «Алтын сағат» 
қағидасын бекер ұстанбайды – науқасты 
жабдықталған ауруханаға неғұрлым тез 
жеткізсе, оның өмірін сақтап қалуға 
соғырлым мүмкіндік мол. Бұл бастама 
қанайналым жүйесінің ауруы салдары-
нан адам шығынын азайтуға  айрықша 
тиімді әсер етеді деп үміттенеміз. 
Еліміздегі азаматтардың 35 пайызы осы 
аурудан көз жұмады. Қазақстанда ЭЫДҰ 
елдерімен салыстырғанда, инсульт пен 
инфаркттан  2 есе көп қайтыс болады. 
Тіпті, жастарымыз да көз жұмып жатыр. 
Соңғы үлгідегі техникамен жабдықталған 
көпбейінді  ауруханалар желісі – бұл ұлт 
саулығына қосылған зор үлес әрі тиімді 
шешім, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы онкологиялық 
аурулардың алдын алу және емдеу 
мәселелерін ерекше бақылауға алуды тап-
сырды.

Президент ұлттық жобалардың нақты 
нәтижелеріне қол жеткізудің маңыздылығын 
ерекше атап өтіп, олардың іске асырылуы-
на мониторинг жүйесін қамтамасыз етуді 
тапсырды.

Сондай-ақ отырыста Қазақстан 
Республикасының 2060 жылға дейін 
көміртегі бейтараптығына қол жеткізу тура-
лы мәселе қарастырылды. 

ҚАДІРЛІ АҒА БУЫН ҚАДІРЛІ АҒА БУЫН 
 АСЫЛ АНАЛАР! АСЫЛ АНАЛАР!

Сіздерді 1 қазан – Халықаралық қарттар күні мерекесімен шын Сіздерді 1 қазан – Халықаралық қарттар күні мерекесімен шын 
жүректен құттықтаймын. Біз, әрқашан «Үлкенге - құрмет, кішіден - жүректен құттықтаймын. Біз, әрқашан «Үлкенге - құрмет, кішіден - 
ізет» деген аталы сөзді ұрпағының бойына сіңіріп өскен, қариясын ізет» деген аталы сөзді ұрпағының бойына сіңіріп өскен, қариясын 
қадірлеп, ардагерін ардақтаған текті елдің ұрпағымыз. Ардагер-қадірлеп, ардагерін ардақтаған текті елдің ұрпағымыз. Ардагер-
лер – еліміздің алтын қоры. Тәжірибесі мол аға буынның өмір жолы лер – еліміздің алтын қоры. Тәжірибесі мол аға буынның өмір жолы 
біз үшін аса құнды.  Ата қайратты болса, бала ғибратты болады» біз үшін аса құнды.  Ата қайратты болса, бала ғибратты болады» 
деген қанатты сөз бекер айтылмаса керек. Сіздер сабырлылық, деген қанатты сөз бекер айтылмаса керек. Сіздер сабырлылық, 
қарапайымдылық қасиеттеріңізбен біздерді мейірімділік пен қарапайымдылық қасиеттеріңізбен біздерді мейірімділік пен 
еңбексүйгіштікке, Отанға, отбасына деген адалдыққа және абыройлы еңбексүйгіштікке, Отанға, отбасына деген адалдыққа және абыройлы 
болуға тәрбиелеп келесіздер. Құрметті Абзал ардагер ағалар, Қадірлі болуға тәрбиелеп келесіздер. Құрметті Абзал ардагер ағалар, Қадірлі 
Асыл аналар! Ақылы – дария, білімі – теңіз , өмірлік тәжірибесі мол Асыл аналар! Ақылы – дария, білімі – теңіз , өмірлік тәжірибесі мол 
сіздерден тәлім-тәрбие алған іні-қарындастарыңыз өздеріңіз бастаған сіздерден тәлім-тәрбие алған іні-қарындастарыңыз өздеріңіз бастаған 
игілікті істерді жалғастыруда. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын игілікті істерді жалғастыруда. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын 
жүректен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға жүректен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға 
бақ-береке, ырыс-несібе тілеймін!бақ-береке, ырыс-несібе тілеймін!

Елдос Елдос АХМЕТОВАХМЕТОВ,,
Ескелді ауданының әкіміЕскелді ауданының әкімі

ДОРОГИЕ НАШИ, МИЛЫЕ ЛЮДИ ДОРОГИЕ НАШИ, МИЛЫЕ ЛЮДИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем по-Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем по-
жилых людей! Ведь пожилой – значит мудрый, знающий жизнь и многое жилых людей! Ведь пожилой – значит мудрый, знающий жизнь и многое 
умеющий. Я хочу поздравить всех наших пожилых людей с этим днем, и умеющий. Я хочу поздравить всех наших пожилых людей с этим днем, и 
пожелать самого главного – здоровья, радости от любимых занятий, пожелать самого главного – здоровья, радости от любимых занятий, 
бодрости. Пусть никогда вас не посещает уныние, потому что рядом бодрости. Пусть никогда вас не посещает уныние, потому что рядом 
всегда будут люди, которым Вы не безразличны. Вы ведь знаете, что всегда будут люди, которым Вы не безразличны. Вы ведь знаете, что 
возраст измеряется не годами, а состоянием души.возраст измеряется не годами, а состоянием души.

Мы преклоняемся перед вашей мудростью, всегда берём пример с вас. Мы преклоняемся перед вашей мудростью, всегда берём пример с вас. 
Ваши добрые и своевременные советы помогают нам в жизни. От всей Ваши добрые и своевременные советы помогают нам в жизни. От всей 
души поздравляем вас, и желаем жизни без кручины, крепкого здоровья, души поздравляем вас, и желаем жизни без кручины, крепкого здоровья, 
огромного счастья и долголетия. Пусть вас всегда понимают и ува-огромного счастья и долголетия. Пусть вас всегда понимают и ува-
жают.жают.

Елдос Елдос АХМЕТОВАХМЕТОВ,,
аким Ескельдинского районааким Ескельдинского района

ҚҰРМЕТТІ ҰСТАЗДАР!ҚҰРМЕТТІ ҰСТАЗДАР!
  
«Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға» - деген ұлы Абай «Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға» - деген ұлы Абай 

бабамыз. Сіздер жас ұрпақтың санасына сыналай енгізетін тәлім бабамыз. Сіздер жас ұрпақтың санасына сыналай енгізетін тәлім 
– тәрбие, үлгі - өнеге өлшеусіз. Сіздер – жастардың болашағын – тәрбие, үлгі - өнеге өлшеусіз. Сіздер – жастардың болашағын 
айқындайсыздар, бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жеңісті - жемісті айқындайсыздар, бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жеңісті - жемісті 
күннің кепілі. Ұстаз болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ күннің кепілі. Ұстаз болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ 
қоғамды қалыптастырады. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз қоғамды қалыптастырады. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз 
еңбектеріңізді ескере отырып, Сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі еңбектеріңізді ескере отырып, Сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі 
өрелі жұмыстар және мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы өрелі жұмыстар және мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы 
істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар 
жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын.жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын.

Елдос Елдос АХМЕТОВАХМЕТОВ,,
Ескелді ауданының әкіміЕскелді ауданының әкімі

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Наш прадед Абай говорил: «Учите ребенка не покладая рук». Учение и Наш прадед Абай говорил: «Учите ребенка не покладая рук». Учение и 

воспитание, пример и нравы, которые вы внедряете в сознание под-воспитание, пример и нравы, которые вы внедряете в сознание под-
растающего поколения, неизмеримы. Вы определяете будущее моло-растающего поколения, неизмеримы. Вы определяете будущее моло-
дежи, семена, которые вы сеете сегодня, являются залогом завтраш-дежи, семена, которые вы сеете сегодня, являются залогом завтраш-
ней победы и плодотворного дня. Учитель формирует не только ней победы и плодотворного дня. Учитель формирует не только 
будущих граждан, но и все будущее общество. Принимая во внимание будущих граждан, но и все будущее общество. Принимая во внимание 
ваш неоценимый труд на благо общества и человечества, желаю вам ваш неоценимый труд на благо общества и человечества, желаю вам 
всяческих успехов в вашей великой и не легкой работе по воспитанию всяческих успехов в вашей великой и не легкой работе по воспитанию 
подрастающего поколения и в вашем благородном труде на благо го-подрастающего поколения и в вашем благородном труде на благо го-
сударства. Пусть ваши пути обучения, которые интересны и скучны, сударства. Пусть ваши пути обучения, которые интересны и скучны, 
только начинают подниматься и расти.только начинают подниматься и расти.

Елдос Елдос АХМЕТОВАХМЕТОВ,,
аким Ескельдинского районааким Ескельдинского района

Құрметті ұстаздар, білім беру Құрметті ұстаздар, білім беру 
саласының қызметкерлері мен саласының қызметкерлері мен 

педагогикалық еңбек ардагерлері!педагогикалық еңбек ардагерлері!
Сіздерді кәсіби мереке – Мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын!Сіздерді кәсіби мереке – Мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Ұстаз — келер күннің ұстасы. Балалардың қалыптасып келе жатқан дүниетанымының, өмірге Ұстаз — келер күннің ұстасы. Балалардың қалыптасып келе жатқан дүниетанымының, өмірге 

деген көзқарасының иесі. Біздердің бүгінгі болмысымыз әліппені жаттатқызып, қолға қалам деген көзқарасының иесі. Біздердің бүгінгі болмысымыз әліппені жаттатқызып, қолға қалам 
ұстатқан кешегі ұстаздарымыздың еңбегі. Ендеше, ұрпағымыздың ертең қандай адам болып ұстатқан кешегі ұстаздарымыздың еңбегі. Ендеше, ұрпағымыздың ертең қандай адам болып 
өсетіні — мұғалімдердің бүгінгі еңбегінің жемісі болмақ.өсетіні — мұғалімдердің бүгінгі еңбегінің жемісі болмақ.

«Ұлттың ұлағаты — мәдениетте, мәдениеттің ұлағаты — оқу мен әдебиетте», — деген екен «Ұлттың ұлағаты — мәдениетте, мәдениеттің ұлағаты — оқу мен әдебиетте», — деген екен 
Ахмет Байтұрсынұлы.Ахмет Байтұрсынұлы.

Сіздердің игі еңбектеріңіз қоғамда құрметке ие, ол жоғары кәсібилікті, орасан зор рухани күш-Сіздердің игі еңбектеріңіз қоғамда құрметке ие, ол жоғары кәсібилікті, орасан зор рухани күш-
жігерді, даналықты, шыдамдылық пен жігерді талап етеді. Ұрпақ тәрбиесі жолында қызмет етіп жігерді, даналықты, шыдамдылық пен жігерді талап етеді. Ұрпақ тәрбиесі жолында қызмет етіп 
келе жатқан мұғалімдердің ата-анадан кейінгі атқарар рөлі ерекше, Тәуелсіз мемлекетіміздің ба-келе жатқан мұғалімдердің ата-анадан кейінгі атқарар рөлі ерекше, Тәуелсіз мемлекетіміздің ба-
сты құндылығы - білімді адам.сты құндылығы - білімді адам.

Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымды еңбектеріңізге шын пейілмен алғыс айта отырып, Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымды еңбектеріңізге шын пейілмен алғыс айта отырып, 
сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыларыңызға амандық тілеймін!сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыларыңызға амандық тілеймін!

М.М.БЕКТУРОВБЕКТУРОВ,,
 Ескелді ауданы бойынша білім бөлімінің басшысы ; Ескелді ауданы бойынша білім бөлімінің басшысы ;

А.Х. АЙТБУЗИНОВА,А.Х. АЙТБУЗИНОВА,
қәсіподақ ұйым торайымықәсіподақ ұйым торайымы

Уважаемые учителя, работники Уважаемые учителя, работники 
 сферы образования, ветераны   сферы образования, ветераны  

педагогического труда!педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Педагог - это наставник, имеющий ответственную и благородную миссию, он не только Педагог - это наставник, имеющий ответственную и благородную миссию, он не только 

дает знания, но и навсегда остается для своих учеников образцом нравственности и при-дает знания, но и навсегда остается для своих учеников образцом нравственности и при-
мером для подражания.мером для подражания.

Сегодня особо хочется отметить ветеранов педагогического труда. Вы заслуживаете Сегодня особо хочется отметить ветеранов педагогического труда. Вы заслуживаете 
самых высоких званий, наград и бесконечного уважения. Знайте, что бывших учителей не самых высоких званий, наград и бесконечного уважения. Знайте, что бывших учителей не 
бывает, ведь это - не профессия, а настоящее призвание. Бесценен ваш вклад в развитие бывает, ведь это - не профессия, а настоящее призвание. Бесценен ваш вклад в развитие 
образования нашего района.образования нашего района.

Дорогие педагоги! Желаю, чтобы ваши труды на века остались в истории, в виде успе-Дорогие педагоги! Желаю, чтобы ваши труды на века остались в истории, в виде успе-
хов ваших учеников. От всей души хочу пожелать здоровья, счастья, достатка, успехов в хов ваших учеников. От всей души хочу пожелать здоровья, счастья, достатка, успехов в 
профессиональной деятельности, способных и прилежных учеников, высоких достижений профессиональной деятельности, способных и прилежных учеников, высоких достижений 
и процветания нашей стране!и процветания нашей стране!

М.БЕКТУРОВ,М.БЕКТУРОВ,
 Руководитель отдела образования по Ескельдинскому районуҢ Руководитель отдела образования по Ескельдинскому районуҢ

А.Х. АЙТБУЗИНОВА,А.Х. АЙТБУЗИНОВА,
председатель филиала профсоюзапредседатель филиала профсоюза
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС 
САЙЛАУЫН ТАҒАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ
Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-бабының 3-1-тармағына 

сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы 2022 

жылдың 20 қарашасына тағайындалсын.
2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы кезектен 

тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етсін.
3. Қазақстан Республикасының Үкіметі кезектен тыс президенттік сай-

лауды ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және қаржылық 
қамтамасыз ету жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.

4. Астана, Алматы, Шымкент қалаларының және облыстардың әкімдері 
сайлау құқығы бар азаматтардың тізімін уақытында жасауды және 
дұрыстығын қамтамасыз етсін, Орталық, аумақтық және учаскелік сайлау 
комиссияларына кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру мен 
өткізу мәселелерін шешуде жан-жақты көмек көрсетсін.

5. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Президенті                                                                                     Қ.Тоқаев
Астана, Ақорда, 2022 жылғы 21 қыркүйек
№ 1019

күн қалғанда – 2022 жылғы          4 
қарашадан кешіктірмей.

(26-б. 1-т.)

20. Жекелеген сайлау 
учаскелерінде, қажет болған 
жағдайда, дауыс беруді бастау мен 
аяқтаудың өзге уақытын белгілеу және 
ол туралы шешімді сайлаушыларға 
жеткізу.

Аумақтық сайлау комиссиялары.
(38-б. 1-т.)

21. Дауыс беру уақыты мен орны 
туралы сайлаушыларды хабардар 
ету.

Учаскелік сайлау комиссиялары.
Дауыс беру өткізілетін  күнге 

дейін он күннен кешіктірмей – 2022 
жылғы 9 қарашадан кешіктірмей.

(38-б. 2-т.)

22.  Сайлау бюллетеньдерін 
учаскелік сайлау комиссияларына 
жеткізу.

Аумақтық сайлау комиссиялары.
Сайлауға дейінгі үш күннен ерте 

емес және кемінде бір күн бүрын – 
2022 жылғы 17 қарашадан ерте емес 
және          19 қарашадан кешіктірмей.

(37-б. 3-т.)

23.  Дауыс беруге арналған сайлау 
учаскелерін ашу және тиісті хаттама-
ны жасау.

Учаскелік сайлау комиссиялары.
Дауыс беру басталардан бір сағат 

бұрын.
(40-б. 1-т.)

24.   Дауыс беруді өткізу.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Сайлау күні, 2022 жылғы 20 

қарашада, егер дауыс берудің өзге 
уақыты белгіленбесе, жергілікті 
уақыт бойынша               07-00-ден 
20-00 сағатқа дейін.

(38-б. 1-т.)

25.  Дауыстарды санау және дауыс 
беру нәтижелері туралы хаттаманы 
жасау.

Учаскелік сайлау комиссиялары.
2022 жылғы 20 қарашада, егер 

дауыс беру уақыты өзгермесе,  
жергілікті уақыт бойынша жиырма 
сағатта басталады және дауы-
старды санау басталғаннан кейін он 
екі сағаттан асырмай жүргізіледі.

(43-б.)

26. Хаттаманың көшірмесін 
жалпыжұрттың танысуы үшін сайлау 
учаскесінің үй-жайындағы арнайы 
белгіленген орынға ілу.

Учаскелік сайлау комиссиялары.
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін 

– дереу.
  (43-б. 8-т.)

27. Сайлау учаскесінде дауыс 
беру нәтижелері туралы хаттаманы 

тиісті аудандық, қалалық, қаладағы 
аудандық сайлау комиссияларына 
тапсыру.

Учаскелік сайлау комиссиялары.
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін 

– дереу.
(18-б. 8) т., 43-б.)

28. Аудандық, қалалық, қаладағы 
аудандық сайлау комиссияларының 
дауыстарды санау нәтижелері ту-
ралы хаттамаларды облыстық, 
республикалық маңызы бар 
қалалардың және Республика 
астанасының сайлау комиссиялары-
на тапсыруы.

Аудандық, қалалық, қаладағы 
аудандық сайлау комиссиялары.

Хаттамаға қол қойылғаннан кейін 
– дереу.

(62-б. 1-т.)

29.  Облыстық, республикалық 
маңызы бар қалалардың және Ре-
спублика астанасының сайлау 
комиссияларының дауыстарды санау 
нәтижелері туралы хаттамаларды 
Орталық сайлау комиссиясына тап-
сыруы.

Облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың және Респу-
блика астанасының сайлау комисси-
ялары.

Хаттама жасалған күннен ба-
стап екі күннен аспайтын мерзім  
ішінде – 2022 жылғы 22 қарашадан 
кешіктірмей жолданады.

(62-б. 1-т.)

30. Қазақстан Республика-
сы Президенті сайлауының 
қорытындыларын анықтау.

Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілгеннен кейін жеті 

күн мерзімнен кешіктірмей – 2022 
жылғы 27 қарашадан кешіктірмей.

(12-б. 10) т., 44-б. 1-т., 3-т.,  
65-б. 1-т.)

31. Сайланған Қазақстан 
Республикасының Президентін тіркеу.

Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап 

жеті күн мерзім ішінде – 2022 жылғы 
27 қарашадан кешіктірмей.

(45-б., 66-б. 1-т.)

32. Қазақстан Республикасының 
Президентін сайлау қорытындылары 
туралы  хабарды бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау.

Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап 

он күннен кешіктірмей –
2022 жылғы 30 қарашадан 

кешіктірмей.
(12-б. 10) т., 44-б. 4-т. 1) т.)

33. Кандидаттардың сайлау 
қорларына түскен ақшаның жалпы 
сомасы және оның көздері туралы 
мәліметтерді бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау.

Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау қорытындылары  

жарияланғаннан кейін он күн ішінде.
(34-б. 4-т.)

Ескертпе: Күнтізбелік 
жоспардың мәтінінде «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау ту-
ралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының  нор-
маларына сілтемелер берілді.

2022 ЖЫЛҒЫ 20 ҚАРАШАҒА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  

КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫН ӘЗІРЛЕУ МЕН ӨТКІЗУ 
ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК  

ЖОСПАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ
Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-бабының 3-1-тармағына, «Қазақстан 

Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі 
Конституциялық заңының 12-бабының 1) тармақшасына, 51-1, 66-1-баптарына сәйкес Қазақстан 
Республикасының Орталық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2022 жылғы 20 қарашаға тағайындалған Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс 
сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың қоса беріліп отырған күнтізбелік жоспары 
(бұдан әрі – Күнтізбелік жоспар) бекітілсін.

2. Күнтізбелік жоспар сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету үшін облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың және Қазақстан Республикасы астанасының сайлау комис-
сияларына жіберілсін.

3. Осы қаулы бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.
Председатель                                      Н. Абдиров

Секретарь                                          М. Ерман

Астана қаласы,
2022 жылғы 22 қыркүйек
№ 65/538

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының
2022 жылғы 22 қыркүйектегі  №65/538 қаулысымен бекітілген

2022 ЖЫЛҒЫ 20 ҚАРАШАҒА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  

КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫН ӘЗІРЛЕУ МЕН ӨТКІЗУ 
ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ
он бес күннің ішінде.

(59-б. 2-т.)

14. Тиісті бұқаралық ақпарат 
құралдарының тіркелген Қазақстан 
Республикасының Президенттігіне 
кандидаттарға эфирден және 
баспасөз бетінен орын беру төлемінің 
мөлшері, шарттары мен тәртібі тура-
лы мәліметтерді хабарлауы және жа-
риялауы әрі оларды Орталық сайлау 
комиссиясына беруі.

Бұқаралық ақпарат құралдары.
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу 

басталғанға дейінгі  бес күннен 
кешіктірмей – 2022 жылғы 16 
қазаннан кешіктірмей.

(28-б. 3-т.)

15. Барлық кандидаттарға үгіттік 
баспа материалдарын орналасты-
ру үшін орындар белгілеу және 
оларды стендтермен, тақталармен, 
тұғырлықтармен жарақтандыру.

Жергілікті атқарушы органдар 
және тиісті аумақтық сайлау комис-
сиялары.

Сайлау тағайындалған сәттен 
бастап  2022 жылғы 21 қазанға дейін.

(28-б. 6-т.)

16. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.
Тіркеу мерзімі аяқталған кезден 

2022 жылғы 21 қазанда жергілікті 
уақыт бойынша сағат он сегізде 
басталады және сайлау болатын 
күннің алдындағы күні жергілікті 
уақыт бойынша  нөл сағатта 
аяқталады (2022 жылғы 19 қарашада 
сағат нөлде аяқталады).

(27-б. 2-т., 66-1-б.)

17. Бөлінген үй-жайда 
кандидаттардың сайлаушылар-
мен кездесулерінің кестесін жа-
сау және оны бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау.

Кандидаттарға сайлаушылармен 
кездесулері үшін үй-жайлар беру.

Жергілікті атқарушы органдар 
мен жергілікті өзін-өзі басқару ор-
гандары.

Аумақтық сайлау комиссиялары.
Сайлау алдындағы үгітке 

дайындық барысында және сайлау 
алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде.

(28-б. 4-т.)

18. Әрбір сайлау учаскесі бойынша 
тиісті әкім қол қойған сайлаушылар 
тізімдерін акт бойынша тиісті сайлау 
комиссиясына ұсыну.

Тиісті әкімдер.
Дауыс беретін күнге жиырма күн 

қалғанда – 2022 жылғы
30 қазанда

(24-б., 5-т.)

19.   Сайлаушылардың тізімдерін 
танысу үшін сайлаушыларға ұсыну.

Учаскелік сайлау комиссиялары.
Дауыс беретін күнге он бес 

Кандидаттың Қазақстан 
Республикасының Конститу-
циясында және «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңында 
белгіленген талаптарға сәйкестігі 
тексерілгеннен кейін бес күн 
мерзімнен кешіктірмей.

(56-б. 3-т.)

8. Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидатты қолдап 
қойылған қолдардың растығын па-
спорт қызметінің қызметкерлерін 
қатыстыра отырып тексеру және 
Орталық сайлау комиссиясына 
жіберілетін тиісті хаттаманы ресімдеу.

Облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, Республика 
астанасының сайлау комиссиялары.

Уәкілетті мемлекеттік органдар.
Қол қою парақтары тапсырылған 

күннен бастап он күн мерзімнің 
ішінде.

(56-б. 7-т.)

9. Тұрғылықты жері бойынша 
мемлекеттік кіріс органдарына 2022 
жылғы                          1 қыркүйектегі 
жағдай бойынша активтері мен 
міндеттемелері туралы декларация 
тапсыру.

Кандидат пен оның жұбайы (за-
йыбы).

Кандидат тіркелгенге дейін.
(59-б. 2-т.)

10. Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидаттарды 
тіркеу.

Орталық сайлау комиссиясы.
Кандидаттар барлық қажетті 

құжаттарды тапсырғаннан кейін 
басталады және 2022 жылғы 21 
қазанда жергілікті уақыт бойынша 
сағат он сегізде аяқталады.

(59-б. 1-т., 4-т., 5-т., 66-1-б.)

11. Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидаттарды 
тіркеу туралы хабарды бұқаралық 
ақпарат құралдарында  жариялау.

Орталық сайлау комиссиясы.
Кандидаттар тіркелгеннен 

кейінгі жетінші күннен кешіктірмей.
(59-б. 7-т. 1) т.)

12. Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидаттардың сай-
лау қорларының арнаулы уақытша 
шоттарын ашу.

Орталық сайлау комиссиясы.
Кандидат тіркелгеннен кейін.

(34-б. 6-т.)

13. Кандидат пен оның жұбайы 
(зайыбы) жариялаған активтері мен 
міндеттемелері туралы мәліметтердің 
дұрыстығын тексеру.

Мемлекеттік кіріс органдары.
Кандидат тіркелген күннен кейін 

1. Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидаттарды  
ұсыну.

Республикалық қоғамдық 
бірлестіктердің жоғары органдары

Сайлау тағайындалған күннен 
кейінгі күні – 2022 жылғы  23 
қыркүйекте басталады және 11 
қазанда жергілікті уақыт бойынша 
сағат он сегізде  аяқталады.

(55-б., 66-1б.)

2. Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидаттың 
Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 33-бабы 
2, 3-тармақтарында, 41-бабы                
2-тармағында және «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңында қойылатын 
талаптарға сәйкестігін анықтау.

Орталық сайлау комиссиясы.
Республикалық қоғамдық 

бірлестіктің жоғары органы 
отырысының  кандидатты ұсыну 
туралы хаттамасынан үзiндi 
көшірмені кандидаттың дауысқа 
түсуге келiсiмі туралы өтiнiшiмен 
және кандидаттың сайлау жар-
насын енгізгенін куәландыратын  
құжатпен бірге ұсынылған кезден 
бастап  бес күннің ішінде.

(54-б.)

3. Бұқаралық ақпарат құралдарында 
аумақтық сайлау комиссияларының 
құрамдарын жариялау.

Облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың және Респу-
блика астанасының сайлау комисси-
ялары.

Сайлау тағайындалғаннан кейiн 
он  күннен кешіктірмей - 2022 жылғы 
2 қазаннан кешіктірмей.

(13-б. 4-т.)

4. Бұқаралық ақпарат 
құралдарында сайлау учаскелерінің 
шекараларын,  учаскелік сайлау 
комиссияларының құрамдарын жа-
риялау.

Тиісті әкімдер.
Аудандық, қалалық сайлау комис-

сиялары.
Сайлау тағайындалғаннан кейiн 

он бес күннен кешіктірмей – 2022 
жылғы 7 қазаннан кешіктірмей.

(17-б. 2-т., 23-б.5-т.)

5. Шет мемлекеттер мен 
халықаралық ұйымдардың 
байқаушыларын аккредиттеу.

Орталық сайлау комиссиясы 
Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрлігінің  ұсынуы бой-
ынша.

Ұсыным келіп түскен сәттен ба-
сталып, дауыс беретін күнге бес күн 
қалғанда – 2022 жылғы 14 қарашада 
жергілікті уақыт бойынша сағат он 
сегізде аяқталады.

(20-2-б. 2-т., 3-т., 4-т.)
6.  Қазақстан Республикасының 

Президенттігіне кандидаттардың 
сенім білдірген адамдарын тіркеу 
және әрқайсысына тиісті куәлік беру.

Аумақтық сайлау  комиссиялары.
Сенім білдірілген адамдардың 

тізімдері тіркеу үшін берілген 
сәттен бастап.

(14-б. 2-1) т.)

7. Қол қою парақтарын беру.
Орталық сайлау комиссиясы.
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О НАЗНАЧЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ  
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казах-

стан ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан 

на 20 ноября 2022 года.
2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспе-

чить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.
3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по 

организационному, материально-техническому и финансовому обеспече-
нию внеочередных президентских выборов.

4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить 
своевременное составление и достоверность списков граждан, обладаю-
щих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Централь-
ной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в реше-
нии вопросов организации и проведения внеочередных президентских 
выборов.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официаль-
ного опубликования.

 Президент Республики Казахстан                                     К.Токаев
 Астана, Акорда, 21 сентября  2022 года
№ 1019

(п. 1 ст. 26

20.  Установление иного времени 
начала и окончания голосования на 
отдельных избирательных участках 
в случае необходимости и доведение 
решения об этом до избирателей.

Территориальные избирательные 
комиссии.

(п. 1 ст. 38)

21.  Оповещение избирателей о 
времени и месте голосования

Участковые избирательные ко-
миссии.

Не позднее чем за десять дней 
до дня проведения голосования – не 
позднее 9 ноября 2022 г.

(п. 2 ст. 38)

22.  Доставка избирательных бюл-
летеней участковым избирательным 
комиссиям.

Территориальные избирательные 
комиссии.

Не ранее чем за три дня и не позд-
нее чем за один день до выборов 
– не ранее 17 ноября и не позднее  
19 ноября 2022 г.

(п. 3 ст. 37)

23.  Открытие избирательных 
участков для голосования и состав-
ление соответствующего протокола.

Участковые избирательные ко-
миссии.

За один час до начала голосования.
(п. 1 ст. 40)

24.   Проведение     голосования
Участковые избирательные ко-

миссии.
В день выборов, 20 ноября 2022 г., 

с 7-00 до 20-00 часов по   местному 
времени, если не установлено иное 
время голосования.

(п. 1 ст. 38)

25.  Подсчет голосов и составле-
ние протокола о результатах голосо-
вания.

Участковые избирательные ко-
миссии.

Начинается в двадцать часов 20 
ноября 2022 г.   по местному време-
ни, если не изменено время голосо-
вания, и проводится не более две-
надцати часов с начала подсчета 
голосов.

(ст. 43)

26. Вывешивание копии протокола 
в помещении избирательного участка 
в специально установленном месте 
для всеобщего ознакомления.

Участковые избирательные ко-
миссии.

После подписания протокола – не-
медленно.

(п. 8 ст. 43)

27. Представление протокола о 

результатах голосования на избира-
тельном участке в соответствующие 
районные, городские, районные в го-
роде избирательные комиссии.

Участковые избирательные ко-
миссии.

После подписания протокола – 
немедленно.

(пп. 8) ст. 18, ст. 43)

28. Представление районными, го-
родскими, районными в городе изби-
рательными комиссиями протоколов 
о результатах подсчета голосов в об-
ластные, городов республиканского 
значения и столицы Республики из-
бирательные комиссии

Районные, городские, районные в 
городе избирательные комиссии.

После подписания протокола – 
немедленно.

(п. 1 ст. 62)

29. Представление областными, 
городов республиканского значения 
и столицы Республики избиратель-
ными комиссиями протоколов о ре-
зультатах подсчета голосов в Цен-
тральную избирательную комиссию.

Областные, городов республикан-
ского значения и столицы Республи-
ки избирательные комиссии.

Пересылается не более чем в 
двухдневный срок со дня состав-
ления протокола – не позднее  
22 ноября 2022 г.

(п. 1 ст. 62)

30.  Установление итогов выборов 
Президента Республики Казахстан.

Центральная избирательная ко-
миссия.

Не позднее чем в семидневный 
срок после проведения выборов – не 
позднее 27 ноября 2022 г.

(пп. 10) ст.12, п. 1, п. 3 ст.  
44, п. 1 ст. 65)

31. Регистрация избранного Прези-
дента Республики Казахстан.

Центральная избирательная ко-
миссия.

В семидневный срок со дня прове-
дения выборов – не позднее 27 ноя-
бря 2022 г.

(ст. 45, п. 1 ст. 66)

32. Опубликование в средствах 
массовой информации сообщения 
об итогах выборов Президента Ре-
спублики Казахстан.

Центральная избирательная ко-
миссия.

Не позднее десяти дней со дня 
проведения выборов – не позднее 30 
ноября 2022 г.

(пп. 10) ст. 12, пп.1) п. 4 ст. 44)

33. Опубликование в средствах 
массовой информации сведений об 
общей сумме денег, поступивших в 
избирательные фонды кандидатов, и 
их источниках.

Центральная избирательная ко-
миссия.

В течение десяти дней после опу-
бликования итогов выборов

(п. 4 ст. 34)

Примечание: В тексте Кален-
дарного плана даются ссылки на 
нормы Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах 
в Республике Казахстан».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ  

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,  
НАЗНАЧЕННЫХ НА 20 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) статьи 
12, статьями 51-1, 66-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О 
выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению 
внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года (да-
лее – Календарный план).

2. Направить Календарный план областным, городов республиканского значения и столицы Респу-
блики Казахстан избирательным комиссиям для обеспечения организации и проведения выборов.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель                                                           Н. Абдиров

Секретарь                                                                 М. Ерман
 
город Астана,
22 сентября 2022 года
№ 65/538

Утвержден постановлением 
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан 

от 22 сентября 2022 года № 65/538

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ  

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 
НАЗНАЧЕННЫХ НА 20 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

14. Объявление и опубликование 
соответствующими средствами мас-
совой информации сведений о раз-
мере оплаты, условиях и порядке 
предоставления эфира и печатной 
площади зарегистрированным кан-
дидатам в Президенты Республики 
Казахстан и представление их в Цен-
тральную избирательную комиссию.

Средства массовой информации.
Не позднее пяти дней до начала 

проведения предвыборной агитации 
– не позднее 16 октября 2022 г.

(п.3 ст.28)

15. Определение мест для раз-
мещения агитационных печатных 
материалов для всех кандидатов и 
оснащение их стендами, щитами, 
тумбами.

Местные исполнительные орга-
ны и соответствующие террито-
риальные избирательные комиссии.

со дня назначения выборов и до 21 
октября 2022 г.

(п. 6 ст. 28)

16. Проведение предвыборной аги-
тации.

Начинается с момента окончания 
срока регистрации  в восемнадцать 
часов по местному времени 21 октя-
бря 2022 г. и заканчивается в ноль 
часов по местному времени дня, 
предшествующего дню выборов.

(заканчивается в ноль часов 19 но-
ября 2022 г.)

(п. 2 ст. 27, ст. 66-1)

17. Составление графика встреч 
кандидатов с избирателями в выде-
ленном помещении и опубликование 
его в средствах массовой информа-
ции.

Предоставление кандидатам по-
мещений для встреч с избирателями.

Местные исполнительные органы 
и органы местного самоуправления.

Территориальные избирательные 
комиссии.

В ходе подготовки к предвыбор-
ной агитации и в период проведения 
предвыборной агитации.

(п. 4 ст. 28)

18. Представление по акту в соот-
ветствующую избирательную комис-
сию списков избирателей по каждому 
избирательному участку, подписан-
ных соответствующим акимом.

Соответствующие акимы.
За двадцать дней до начала голо-

сования – 30 октября 2022 г.
(п. 5 ст. 24)

19.   Представление избирателям 
для ознакомления списков избирате-
лей.

Участковые избирательные ко-
миссии.

За пятнадцать дней до дня голо-
сования – 4 ноября 2022 г.

установленным Конституцией Ре-
спублики Казахстан и Конститу-
ционным законом Республики Ка-
захстан «О выборах в Республике 
Казахстан».

(п.3 ст.56)

8. Проверка с привлечением работ-
ников паспортных служб достоверно-
сти подписей в поддержку кандидата 
в Президенты Республики Казахстан 
и оформление соответствующего про-
токола, направляемого в Централь-
ную избирательную комиссию.

Областные, городов республикан-
ского значения и столицы Республи-
ки избирательные комиссии.

Уполномоченные государствен-
ные органы.

В десятидневный срок со дня сдачи 
подписных листов.

(п. 7 ст. 56)

9. Представление в органы государ-
ственных доходов по месту житель-
ства декларации об активах и обяза-
тельствах по состоянию на 1 сентября 
2022 года

Кандидат и его (ее) супруга (су-
пруг).

До регистрации кандидата.
(п. 2 ст. 59)

10. Регистрация кандидатов в Пре-
зиденты Республики Казахстан

Центральная избирательная ко-
миссия.

Начинается после представления 
кандидатами всех необходимых до-
кументов и заканчивается в восем-
надцать часов по местному времени 
21 октября 2022 г.

(п.1, п.4, п.5 ст.59, ст. 66-1)

11.  Опубликование в средствах 
массовой информации сообщения о 
регистрации кандидатов в Президен-
ты Республики Казахстан.

Центральная избирательная ко-
миссия.

Не позднее чем на седьмой день 
после регистрации кандидатов.

(пп.1) п.7  ст.59)

12. Открытие специальных времен-
ных счетов избирательных фондов 
кандидатов в Президенты Республи-
ки Казахстан.

Центральная избирательная ко-
миссия.

После регистрации кандидата.
(п.6  ст.34)

13.  Проверка достоверности све-
дений об активах и обязательствах, 
задекларированных кандидатом и его 
(ее) супругой (супругом).

Органы государственных доходов.
В течение пятнадцати дней со 

дня регистрации кандидата.
(п. 2 ст. 59)

1. Выдвижение кандидатов в Пре-
зиденты Республики Казахстан.

Высшие органы республиканских 
общественных объединений.

Начинается со дня, следующего за 
днем назначения выборов - 23 сентя-
бря и заканчивается в восемнадцать 
часов по местному времени 11 октя-
бря 2022 г.

(ст. 55, ст. 66-1)

2.  Установление соответствия 
кандидата в Президенты Республи-
ки Казахстан предъявляемым к нему 
требованиям п. 2, п. 3 ст. 33, п. 2 ст. 41 
Конституции Республики Казахстан и 
Конституционного закона Республики 
Казахстан  «О выборах в Республике 
Казахстан».

Центральная избирательная ко-
миссия.

В течение пяти дней с момента 
представления выписки из прото-
кола заседания высшего органа ре-
спубликанского общественного объ-
единения о выдвижении кандидата 
вместе с заявлением кандидата о 
согласии баллотироваться и доку-
ментом, удостоверяющим внесение 
кандидатом избирательного взноса.

(ст. 54)

3. Опубликование в средствах мас-
совой информации составов террито-
риальных избирательных комиссий.

Областные, городов республикан-
ского значения и столицы Республи-
ки избирательные комиссии.

Не позднее чем через десять дней 
после назначения выборов – не позд-
нее 2 октября 2022 г.

(п. 4 ст. 13)

4. Опубликование в средствах мас-
совой информации границ избира-
тельных участков, составов участко-
вых избирательных комиссий.

Соответствующие акимы.
Районные, городские избиратель-

ные комиссии.
Не позднее чем через пятнадцать 

дней после назначения выборов – не 
позднее 7 октября 2022 г.

(п. 2 ст. 17, п. 5 ст. 23)

5. Аккредитация наблюдателей ино-
странных государств и международ-
ных организаций.

Центральная избирательная ко-
миссия по представлению Мини-
стерства иностранных дел Респу-
блики Казахстан.

Начинается с момента поступле-
ния представления, заканчивается 
в восемнадцать часов по местному 
времени за пять дней до дня голосо-
вания -  14 ноября 2022 г.

(п. 2, п.3, п. 4  ст. 20-2)

6. Регистрация доверенных лиц 
кандидатов в Президенты Республики 
Казахстан и выдача каждому соответ-
ствующего удостоверения.

Территориальные избирательные 
комиссии.

С момента подачи списков дове-
ренных лиц для регистрации.

(пп.2-1)  ст.14)

7.  Выдача подписных листов.
Центральная избирательная ко-

миссия.
Не позднее чем в пятидневный 

срок после проверки кандидата на 
соответствие его требованиям, 
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ЕСКЕЛДІ АУДАНДЫҚ ЕСКЕЛДІ АУДАНДЫҚ 
АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ 

КОМИССИЯСЫКОМИССИЯСЫ
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, Оразбеков көшесі, 52, Қарабұлақ ауылдық 

округі әкімдігінің  ғимараты, 8 (72836) 31425
Комиссия төрағасы – Жексенбеков Рүстемхан Ануарханұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Исабаев Жанахмет 

Мырзахметұлы
Комиссия хатшысы – Қыдырманова Гиляна Равилқызы
Комиссия мүшелері: Талдыбаев Талап Бекайдарұлы, Бейсбаева 

Жазира    Конуспайқызы, Оспанова Шынар Күмісбекқызы, Айтбузинова  
Әдия Хафизқызы

ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ УЧАСКЕЛІК ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ УЧАСКЕЛІК 
САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫСАЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫ  

 

№228   учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қайнарлы ауылы, Океев көшесі, 

80, Қаблиса Жырау атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен 
ғимараты, тел. 8 (72836) 35214.                                                            
Комиссия төрайымы -  Жұмағали 

Динара Сейілханқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Танабаева Әлия Қадрбекқызы 
Комиссия  хатшысы -  Баймухамбетова 

Әйгерім Сақбайқызы
Комиссия мүшелері: Тоқтаров Нұрбек 

Тоқтарұлы, Ахметжанова Шынар 
Мұхамедкерімқызы, Бодауов Марат 
Ерболатұлы, Нурлыбаев Нурлан 
Мухтарбайұлы

№229   учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қоржымбай ауылы, Қоржымбай 

бастауыш мектебінің ғимараты, тел. 8 
(72836) 35942. 
Комиссия төрайымы -  Адамбекова 

Гүлназира Кенжеғалиқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Сембаева Дана Елтайқызы
Комиссия  хатшысы – Джабанаев Ерік 

Кикумбайұлы 
Комиссия мүшелері: Медяникова Оксана 

Петровна, Демина Юлия Александровна 

№230   учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақтасты ауылы, Т.Тоқаев 

көшесі, 35, Ақтасты бастауыш мектебінің 
ғимараты, тел. 8 (72836) 35302. 
Комиссия төрайымы -  Ахметова 

Данегүл Ешенқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Танабаев Бағлан Секенұлы
Комиссия  хатшысы - Бектасова Юлия 

Хамзатовна
Комиссия мүшелері: Жабынаева 

Әсель Тұрғанбекқызы, Зазулина Елена 
Николаевна

№231  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Бөктерлі ауылы, Мұстафа 

Шоқай  көшесі, 23, медициналық пунктінің 
ғимараты, тел. 8 (72836) 50546. 
Комиссия төрайымы -  Қазыбаева 

Бақытжан Қожашқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Нұрлыбаева Диана Сағатбекқызы 
Комиссия  хатшысы - Джанакулов 

Тергевсыз Рахманұлы 
Комиссия мүшелері: Талдыбаева Райхан 

Маулетқызы,   Медетбекова Шынар 
Джақсымбекқызы

№232  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көкжазық ауылы, Жандосов 

көшесі, 2, Балпық би атындағы орта 
мектебінің ғимараты, тел. 8 (72836) 50403.
Комиссия төрағасы -  Андаспеков 

Қайрат Баймұханұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Даутова Айжан Серікқызы
Комиссия  хатшысы - Омарова Анар 

Алтайқызы
Комиссия мүшелері: Кемельбаева 

Салтанат Көжебекқызы,  Штауб Сергей 
Александрович, Алибекова Роза Абитаевна, 
Жанакулова Динара Қанатқызы

№233  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Теңлік ауылы, Достық көшесі, 

35, медициналық пунктінің ғимараты, тел. 8 
(72836) 35297. 
Комиссия төрайымы  -  Файзулина 

Айгүл Өмірзаққызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Вахитова Ильмира Таирқызы
Комиссия  хатшысы -   Болдыбаева Рауғаш 

Рахметқызы 
Комиссия мүшелері: Скакун Мира 

Ахмадұлқызы, Бисұлтанов Иршат Шотұлы

№234  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қаратал ауылы, Шегебайұлы 

көшесі, 68, Қаратал орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен ғимараты, тел. 
8 (72836) 50153. 
Комиссия төрайымы -  Абдулданова 

Ардақ Өмірзаққызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Раймонов Насиболла Абдулханұлы
Комиссия  хатшысы – Заманбекова Айнур 

Нгметқызы 
Комиссия мүшелері: Кулимбаев Манас 

Тажибайұлы, Жұмашбаева Алина Әсетқызы, 
Сейфульдинова Раушан Нұрмолданқызы, 
Мұқанова Камиля Кызайбекқызы 

№235  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Теректі ауылы, Бопау 

батыр көшесі, 40, Мичурин атындағы 
негізгі орталау мектебінің ғимараты,  
тел. 8 (72836) 37886.
Комиссия төрайымы -  Жакаева Гаухар 

Жаксылықбайқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Темірбекова Зарина Розетайқызы
Комиссия  хатшысы - Турдиева Диляра 

Баратқызы
Комиссия мүшелері: Дауталинова 

Мейрамкүл Өмірзаққызы, Дәуренбеков 
Берік Тезекбайұлы

№236  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Сырымбет ауылы, Ескелді би 

көшесі, 60 А, Сырымбет ауылдық мәдениет 
үйінің ғимараты, тел. 8 (72836) 26116. 
Комиссия төрайымы - Тайбулдинова 

Күльпану Халтайқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары – 

Турсынбаева Әсел Асымқызы
Комиссия  хатшысы - Бектуғанова Раушан 

Әбілмәжінқызы
Комиссия мүшелері: Найзабекова 

Айгуль Бирлескеновна, Рахметуллакызы 
Жадыра, Топанбаева-Ашимова Күлдания 
Нұрыбекқызы, Балпанова Гүлвира 
Сағындыққызы

№237  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жетісу ауылы, Досқожанова 

көшесі, 75, Жетісу орта мектебінің ғимараты, 
тел. 8 (72836) 25250. 
Комиссия төрағасы -  Шолан 

Армангүл 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Смагулова Алтынхан Нұрлыбекқызы
Комиссия  хатшысы - Ағибаева Базарқұл 

Мақсутқызы
Комиссия мүшелері: Далабаева Әсем 

Оралбайқызы, Малдыбаева Макира 
Өтегенқызы, Абилқасымов Абылайхан 
Абилқасымұлы,  Досымбекова Қарлығаш 
Қалқабекқызы

№238  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Екпінді ауылы, Ескелді би 

көшесі,16, Екпінді бастауыш мектебінің 
ғимараты, тел. 8 (72836) 50313. 
Комиссия төрайымы -  Тайгельдинова 

Рысалды Әскербекқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Абдолданова Анар Нұрғалиқызы
Комиссия  хатшысы – Татиева Эльмира 

Жексебайқызы 
Комиссия мүшелері: Раева Қалымбала, 

Жүнісова Гүлсара Ерсаинқызы

№239  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жалғызағаш ауылы, 

Ғ.Орманов көшесі, 43, Жалғызағаш 
атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен ғимараты,  
тел. 8 (72836) 24126.  
Комиссия төрағасы -  Занигинов 

Мирғалым Анварұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Үскенбаева Сандуғаш Сағатбекқызы
Комиссия  хатшысы - Джанбырбаева Лязят 

Тасболатқызы 
Комиссия мүшелері: Буқашев 

Кәрімжан Тұрарбайұлы, Сыдықов 
Әуелхан Сламжанұлы, Қонырова 
Айгүл Ныгмажанқызы, Нұрғожин Болат 
Майданұлы

№240  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Алдабергенов ауылы, 

Жамбыл көшесі, 2, Матай Баисов 
атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен ғимараты,  
тел. 8 (72836) 28747. 
Комиссия төрағасы -  Нұрсеитов 

Нұрлан Нұрсадықұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Мулькаманова Майра Нәбиқызы        
Комиссия  хатшысы - Андасбаева Жанар 

Мұханқызы
Комиссия мүшелері: Есбосынова Айна 

Құдайбергенқызы, Самылтырова Айгүл 
Уалжаққызы, Мажитова Райхан Дүйсенқызы, 
Валеева Зульфия Тагирқызы

№241  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жастар ауылы, Борамбаев 

көшесі, 1, Көксу ауылшаруашылық 
колледжінің ғимараты, тел. 8 (72836) 37406. 
Комиссия төрағасы -  Бекболаев Ерлан 

Дапенұлы 

Комиссия төрағасының орынбасары - 
Жүнісов Олжас Сағиұлы
Комиссия  хатшысы - Шомшеков Нұржан 

Абдрахманұлы
Комиссия мүшелері: Декембаева Гұлнар 

Сәрсембекқызы,  Секербекова Марал 
Темірланқызы, Құсаинова Әсемкүл 
Үмітбекқызы, Кенешова Эльмира 
Маратқызы

№242  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жаңалық ауылы, Жастар 

көшесі, 4, Жаңалық негізгі орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен 
ғимараты, тел. 8 (72836) 37514. 
Комиссия төрағасы -  Тулендинов 

Бақытжан Мұханұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары – 

Медетбекова Маржан Сайлауовна
Комиссия  хатшысы - Умарова Қарлығаш 

Шаяхметқызы 
Комиссия мүшелері: Сеитханова Айдана 

Мырзахметқызы, Бакибюлева Ақамарал 
Мұхамерқызы 

№243  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Бақтыбай ауылы, Т.Рыскулов 

көшесі, 36, Бақтыбай атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен 
ғимараты,  тел. 8 (72836) 27260. 
Комиссия төрағасы -  Оспанов Жанат 

Тәнірбергенұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Манасова Күлбаршін Төлеуханқызы
Комиссия  хатшысы - Нұриманова Сәния 

Жорикқызы 
Комиссия мүшелері: Кукузова Жулдыз 

Айтбековна, Кабанбаева Эльмира 
Болатқызы, Абдуллин Рамиль Хакімұлы, 
Смакова Раиса Мұхатқызы, Баймуратова 
Күлсара Жуманқызы, Касенова Раушан 
Тохтамқызы, Касеинова Галина 
Шарбатханқызы, Айтова Мадина 
Нұргалқызы

№244  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Елтай ауылы, Жансенгирова  

көшесі, 30, Сейфуллин    атындағы 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен ғимараты,  тел. 8 (72836) 
27177. 
Комиссия төрағасы -  Абатов Қайрат 

Айтқазыұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Сыбанбаева Ақмарал Тоқанқызы
Комиссия  хатшысы - Скаков Қайрат 

Төлегенұлы
Комиссия мүшелері: Керімбаева Қаламқас 

Шаменқызы, Латифова Жанар Рашидовна, 
Исмаилов Дихан Тлеуханович, Кулькаев 
Жанат Бимұратұлы, Берлибекова Дидар 
Айтмұлдақызы, Мусабекова Нүргүл 
Қожабекқызы, Саурбеков Бауыржан 
Көшенұлы, Құнанбаева Әйгерім Айтбайқызы

№245  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Абай ауылы, Т.Рүстембекова  

көшесі, 27, Абай атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен 
ғимараты,  тел. 8 (72836) 35320. 
Комиссия төрайым -  Алтынбекова 

Ляззат Керімбайқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Жумабекова Жұлдыз Жұмабекқызы
Комиссия  хатшысы - Укешева Клара 

Тоқтасынқызы
Комиссия мүшелері: Нүсіпбеков Ешенғали 

Садықбайұлы, Түребеков Жанатхан 
Мажитұлы, Кукеева Әлия Құрманғалиқызы, 
Асанов Қасымжан Әзизұлы

№246  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ешкіөлмес  ауылы, Шереметов 

көшесі, 18, «Хильниченко және К» КС №4 
бригадасының әкімшілік ғимараты, тел. 8 
(72836) 31367.  
Комиссия төрағасы -  Жакишев 

Тынысбек Сапарұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – 

Сатыбалдинов Мейрамбек Саматұлы
Комиссия  хатшысы – Мынжасарова 

Райгүл Абдоллақызы 
Комиссия мүшелері: Қадырова Эльвира 

Керімбекқызы, Жанділов Серікбек 
Құмарұлы, Жанаева Марал Жанайқызы, 
Джұмаділова Сандуғаш Өмирғазиқызы  

№247  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Байысов ауылы, Бақтыбай 

көшесі,7, Темірғали Рүстембеков 
атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен ғимараты,  
тел. 8 (72836) 37440. 
Комиссия төрағасы -  Мұқасанов 

Нұрсұлтан Тастандыұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Бекетаева Жанна Мұханқызы
Комиссия  хатшысы - Турдиева Зульфия 

Жұманқызы
Комиссия мүшелері: Нұғманов Ерғали 

Байоразұлы, Карипов Қайрат Абуұлы

№248  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Шымыр ауылы, Маметова 

көшесі, 44,  Маметова орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен, тел. 
8 (72836) 37199. 
Комиссия төрайымы -  Бектенова 

Гүлмира Қалиқызы
Комиссия төрайымның орынбасары – 

Бекболғанов Ринат Қайрошұлы
Комиссия  хатшысы – Шалдамбаева 

Кенжегүл Мырзахметқызы
Комиссия мүшелері: Жандильденова 

Гүлайым Орынбасарқызы, Какаманова 
Жанар Төлегенқызы, Медетақынова 
Меруерт Медетақынқызы, Кабланова 
Ольга Николаевна 

№249  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарабұлақ кенті, Победа 

көшесі, 49 А, Қарабұлақ орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен 
ғимараты, тел. 8 (72836) 30640. 
Комиссия төрайымы – Раймбекова 

Жанета Мырзатайқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары – 

Иманбаев Диас Абдрасилұлы
Комиссия  хатшысы - Тұмарбек Айнұр 
Комиссия мүшелері: Алтынбекова 

Паризат Сламбекқызы,  Тоқымбетова 
Эльмира Амангелдіқызы

№250  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарабұлақ кенті, Тоқтаров 

көшесі, 9, Шестаков орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен ғимараты,  
тел. 8 (72836) 30919. 
Комиссия төрайымы -  Смагулова 

Надира Ақылбайқызы  
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Әубакірова Ажар Бахытқалиқызы
Комиссия  хатшысы - Түсіпова Бақыт 

Азатқызы 
Комиссия мүшелері: Әбішев Марат 

Қанатұлы, Куканова Альбина Маратқызы, 
Лукпанова Айгүл Амангелдіқызы, 
Чимчикова Самал Сапарбекқызы

№251  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарабұлақ кенті, Сәтпаев 

көшесі, 58, Нұрмолда Алдабергенов 
атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен ғимараты,  
тел. 8 (72836) 30672 .
Комиссия төрағасы -  Ертурганов 

Жанас Жанайдарұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Оспанова Ғалия Рыспайқызы
Комиссия  хатшысы – Нурланова Жупар 

Мамедқызы
Комиссия мүшелері: Ұлдаханов Есен 

Аманұлы, Сапиева Диана Дәулетханқызы, 
Сибирякова Оксана Викторовна, Бугаева 
Анастасия Юрьевна

№252  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарабұлақ кенті, Акименко 

көшесі, 2, Титова атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен 
ғимараты,  тел. 8 (72836) 30984. 
Комиссия төрағасы -  Бейсбаев Асхат 

Қалымжанұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Әлібекова Мақпал Нұрланқызы
Комиссия  хатшысы - Алтынбеков Баглан 

Имашұлы 
Комиссия мүшелері: Айнакулов 

Игілік Маратұлы, Далабаева Гаухар 
Оналбайқызы, Мыктыбекова Әсия 
Қажымұратқызы, Бодаубекова Мәдина 
Құдайбергенқызы

№253  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарабұлақ кенті, Балпық 

би  көшесі, 55, аудандық мәдениет үйінің 
ғимараты, тел. 8 (72836) 32225. 
Комиссия төрағасы – Оспанов Қанат 

Тәнірбергенұлы  
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Кашағанова Жазира Рахымқызы
Комиссия  хатшысы - Қасымбеков Берік 

Құрмашұлы
Комиссия мүшелері: Комекова Ардақ 

Шәймерденқызы, Қалдыбаев Қуаныш 
Зекенұлы, Берекполова Айдана Серікқызы, 
Калибекова Арай Амантайқызы

№254  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарабұлақ кенті, Победа 

көшесі, 49, Қарабұлақ орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен 
ғимараты, тел. 8 (72836) 39325. 
Комиссия төрайымы -  Адильбекова 

Әсел Берікқызы
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Джексенбинова Әсия Қаумбайқызы 
Комиссия  хатшысы - Шамшиева Айша 

Омаржанқызы
Комиссия мүшелері: Маймаков 

Дамир Өсербайұлы, Сарымсакова 
Лязат Өмірсерікқызы, Аманбекова 
Раушан Исаханқызы, Инкарбаева  

Меруерт Тілеубекқызы

№255  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарабұлақ кенті,  Болашақ  

көшесі, 11, Мелькомбинат негізгі 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен ғимараты, тел. 8 (72836) 
31104.  
Комиссия төрайымы -  Касенова 

София Маратқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Кенжалиева Күнсүлу Сағиқызы
Комиссия  хатшысы - Сақбаева Ақмарал 

Бағдатқызы
Комиссия мүшелері: Шакербеков 

Қуаныш Мұхтарханұлы, Садыков 
Аслан Жанбаевич, Нұрбекова Анар 
Алтынбекқызы, Турганбаева Бакыт 
Абушариповна

№256  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарабұлақ кенті, Сатпаев 

көшесі, 77, Ш.Уәлиханов атындағы 
орта мектеп - гимназиясы мектепке 
дейінгі шағын орталығымен ғимараты,  
тел. 8 (72836) 30833. 
Комиссия төрағасы -  Тазабеков 

Әкімбек Ұлдаханұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Жұматаев Әлімжан Әвезханұлы
Комиссия  хатшысы - Жылқыбаева 

Маржан Ешімханқызы 
Комиссия мүшелері: Көлбаева Айжан 

Жалғасбайқызы, Тасыбаева Нүргүл 
Жанұзаққызы, Дубеков Азамат Серікұлы, 
Мұхасанов Нұрасыл Тастандыұлы 

№257  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақын Сара ауылы, Абай қөшесі, 

1, Ш. Уәлиханов атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен 
ғимараты, тел. 8 (72836) 22332. 
Комиссия төрайымы -  Жантасова 

Динара Латайқызы 
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Утельбаева Гүлшат Қалтайқызы
Комиссия  хатшысы - Еркебаев Жайык 

Наурызбайұлы 
Комиссия мүшелері: Гани Мәкей, 

Шарипова Жанагүл Жарылқасымқызы, 
Садвакасов Мырзағали Бектанұлы, 
Секенова Гүлмира Ербосынқызы

№258  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақешкі ауылы, Сәтпаев көшесі, 

5, Ақешкі бастауыш мектебінің ғимараты, 
тел. 8 (72836) 51005. 
Комиссия төрайымы -  Садвакасова 

Ғалия Рамазанқызы
Комиссия төрайымның орынбасары - 

Сейтбекова Гүлмира Қизатқызы
Комиссия  хатшысы - Дакежанова Әсем 

Боранбекқызы  
Комиссия мүшелері: Әліпбекова Дәния 

Қоскенқызы, Әбдуәлиева Гүлмира 
Жақсылыққызы

№259  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қоңыр  ауылы, Абай  көшесі, 

22, Қоңыр орта мектебінің ғимараты, тел. 8 
(72836) 37116. 
Комиссия төрағасы -  Биғалиев Асқар 

Тұрсынғалиұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Кайырбекова Перизат Оразбекқызы
Комиссия  хатшысы - Ағыбаева Райхан 

Байдүсенқызы 
Комиссия мүшелері: Умирбекова Жазира 

Әлкенқызы, Өмірбекова Гаухар Маратқызы, 
Көбегенова Марал Көшербайқызы, 
Құдербаев Қанат Кенжеханұлы  

№260  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көктөбе ауылы, Мектеп 

көшесі, 8, Көктөбе орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен ғимараты, тел. 
8 (72836) 35934. 
Комиссия төрағасы -  Намазбаев 

Қайрат Байдүсенұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары - 

Байменова Кенжегүл Бүркітбайқызы
Комиссия  хатшысы - Құлмашева Бақытгүл 

Орынбасарқызы 
Комиссия мүшелері: Короласов Нұрлат 

Айтқалиұлы, Абдрашева Мадина 
Айдарқызы

№261  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Өрқұсақ ауылы, Ауэзова 

көшесі, 22, «Хильниченко және К» КС №5 
бригадасының әкімшілік ғимараты,  тел. 8 
(72836) 31367.  
Комиссия төрағасы -  Керімқұлов 

Азамат Ғалиасқарұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары – 

Қалқабаева Сәуле Қазмұқанқызы
Комиссия  хатшысы – Ахметова Роза 

Ануарбекқызы 
Комиссия мүшелері: Кушикбаева Анар 

Көбегенқызы, Шарипова Зәмзәгүл 
Мұратқызы
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ЕСКЕЛЬДИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ЕСКЕЛЬДИНСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Центр: село Карабулак, улица Оразбекова, 52, здание акимата 

Карабулакского сельского округа, 3 этаж,   тел. 8 (72836) 31425
Председатель комиссии  - Жексенбеков Рустемхан Ануарханович
Заместитель Председателя комиссии – Исабаев Жанахмет 

Мырзахметович
Секретарь комиссии   - Кыдырманова Гиляна Равильевна
Члены комиссии - Талдыбаев Талап Бекайдарович, Бейсбаева 

Жазира Конуспаевна, Оспанова Шынар Кумисбековна, Айтбузинова 
 Адия Хафизовна

УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНАКОМИССИИ ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА  

 
Участковая избирательная комиссия   

№228
Центр: село Кайнарлы, улица Океева, 

80, здание средней школы имени Каблиса 
Жырау с дошкольным мини-центром,  
тел. 8 (72836) 35214.
Председатель комиссии - Жумагали 

Динара Сейлхановна
Заместитель председателя комиссии - 

Танабаева Алия Кадырбековна
Секретарь комиссии - Баймухамбетова 

Айгерим Сакбаевна
Члены комиссии: Токтаров Нурбек 

Токтарулы, Бодауов Марат Ерболатович, 
Нурлыбаев Нурлан Мухтарбаевич, 
Ахметжанова Шынар Мухамедкеримовна

Участковая избирательная комиссия   
№229

Центр: село Коржымбай, здание 
Коржынбайской начальной школы,
тел. 8 (72836) 35942.
Председатель комиссии - Адамбекова 

Гулназира Кенжегалиевна
Заместитель председателя комиссии - 

Сембаева Дана Елтаевна
Секретарь комиссии – Джабанаев Ерик 

Кикумбаевич
Члены комиссии: Медяникова Оксана 

Петровна, Демина Юлия Александровна

Участковая избирательная комиссия   
№230

Центр: село Актасты, улица Т.Тоқаева, 35, 
здание Актастинской начальной школы,  
тел. 8 (72836) 35302.
Председатель комиссии -  Ахметова 

Данегуль Ешеновна
Заместитель председателя комиссии - 

Танабаев Баглан Секенович
Секретарь комиссии - Бектасова Юлия 

Хамзатовна
Члены комиссии: Жабынаева Асель 

Турганбековна, Зазулина Елена Николаевна

Участковая избирательная комиссия   
№231

Центр: село Боктерли, улица Мұстафа 
Шоқай, 23, здание медицинского  пункта, 
 тел. 8 (72836) 50546.
Председатель комиссии - Казыбаева 

Бакытжан Кожашовна
Заместитель председателя комиссии - 

Нурлыбаева Диана Сагатбековна
Секретарь комиссии - Джанакулов 

Тергевсыз Рахманович
Члены комиссии: Талдыбаева Райхан 

Маулетеновна, Медетбекова Шынар 
Джаксымбековна

Участковая избирательная комиссия   
№232

Центр: село Кокжазык, улица Жандосова, 
2, здание средней школы имени Балпык би, 
тел. 8 (72836) 50403.
Председатель комиссии - Андаспеков 

Кайрат Баймуханович
Заместитель председателя комиссии - 

Даутова Айжан Сериковна
Секретарь комиссии - Омарова Анар 

Алтаевна
Члены комиссии: Кемельбаева Салтанат 

Кожебековна, Штауб Сергей Александрович, 
Жанакулова Динара Канатовна, Алибекова 
Роза Абитаевна

Участковая избирательная комиссия   
№233

Центр: село Тенлик, улица Достык, 35, 
здание медицинского пункта,
тел. 8 (72836) 35297.
Председатель комиссии - Файзулина 

Айгуль Омурзаковна
Заместитель председателя комиссии - 

Вахитова Ильмира Таировна
Секретарь комиссии - Болдыбаева Раугаш 

Рахметовна
Члены комиссии: Скакун Мира 

Ахмадулловна, Бисултанов Иршат Шотович

Участковая избирательная комиссия   
№234

Центр: село Каратал, улица Шегебайұлы, 
68, здание Каратальской средней школы с 
дошкольным мини-центром, тел. 8 (72836) 
50153.
Председатель комиссии - Абдулданова 

Ардак Омырзаковна
Заместитель председателя комиссии - 

Райманов Насиболла Абдулханович
Секретарь комиссии – Заманбекова Айнур 

Нгметовна
Члены комиссии: Кулимбаев Манас 

Тажибаевич, Жумашбаева Алина Асетовна, 
Сейфульдинова Раугаш Нурмолдановна, 
Муканова Камиля Кизайбековна

Участковая избирательная комиссия   
№235

Центр: село Теректы, улица Бопау 
батыр, 40, здание НСШ имени Мичурина,  
тел. 8 (72836) 37886.
Председатель комиссии - Жакаева 

Гаухар Жаксылыкбаевна
Заместитель председателя комиссии - 

Темирбекова Зарина Розетаевна
Секретарь комиссии - Турдиева  

Участковая избирательная комиссия   
№243

Центр: село Бактыбай, улица Т.Рыскулова, 
36, здание средней школы имени Бактыбая 
Жолбарысулы с дошкольным мини-центром, 
тел. 8 (72836) 27260.
Председатель комиссии - Оспанов 

Жанат Танирбергенович
Заместитель председателя комиссии - 

Манасова Кульбаршин  Толеухановна
Секретарь комиссии - Нуриманова Сания 

Жориковна
Члены комиссии: Кабанбаева Эльмира 

Болатовна, Кукузова Жулдыз Айтбековна, 
Айтова Мадина Нургалқызы, Касеинова 
Галина Шарбатхановна, Баймуратова 
Кульсара Жумановна, Смакова Раиса 
Мухатовна, Абдуллин Рамиль Хакимович, 
Касенова Раушан Тохтамовна

Участковая избирательная комиссия   
№244

Центр: село Елтай, улица Жансенгирова, 30, 
здание средней школы имени Сейфуллина с 
дошкольным мини-центром, тел. 8 (72836) 
27177.
Председатель комиссии - Абатов 

Кайрат Айтаказынович
Заместитель председателя комиссии - 

Сыбанбаева Акмарал Токановна
Секретарь комиссии - Скаков Кайрат 

Толегенович
Члены комиссии: Керимбаева Каламкас 

Шаменовна, Латифова Жанар Рашидовна, 
Исмайлов Дихан Тлеуханович, Кулькаев 
Жанат Бимуратович, Мусабекова Нургуль 
Кожабековна, Саурбеков Бауыржан 
Кушенович, Кунанбаева Айгерим Айтбаевна, 
Берлибекова Дидар Айтмулдина

Участковая избирательная комиссия   
№245

Центр: село Абай, улица Т.Рүстембекова, 
27, здание средней школы имени Абая с 
дошкольным мини-центром, тел. 8 (72836) 
35320.
Председатель комиссии - Алтынбекова 

Ляззат Керимбаевна
Заместитель председателя комиссии - 

Жумабекова Жулдыз Жумабековна
Секретарь комиссии - Укешова Клара 

Токтасыновна
Члены комиссии: Нусупбеков Ешенгали 

Садыкбаевич, Асанов Касымжан Азизович, 
Туребеков Жанатхан Мажитович, Кукеева 
Алия Курмангалиевна

Участковая избирательная комиссия   
№246

Центр: село Ешкеольмес,  улица 
Шереметова, 18, административное здание 
бригады №4 КТ «Хильниченко и К»,
тел. 8 (72836) 31367.
Председатель комиссии – Жакишев 

Тынысбек Сапарович
Заместитель председателя комиссии - 

Башикбаев Куат Кожебаевич
Секретарь комиссии – Мынжасарова 

Райгуль Абдуллаевна
Члены комиссии: Кадирова Эльвира 

Керимбековна, Жандилов Серикбек 
Кумарович, Жанаева Марал Жанаевна, 
Джумадилова Сандугаш Омиргазиевна

Участковая избирательная комиссия   
№247

Центр: село Байысова, улица Бақтыбая, 
7, здание средней школы имени Темиргали 
Рустембекова с дошкольным мини-центром, 
тел. 8 (72836) 37440.
Председатель комиссии - Мухасанов 

Нурсултан Тастандыулы
Заместитель председателя комиссии - 

Бекетаева Жанна Мухановна
Секретарь комиссии - Турдиева Зульфия 

Жумановна
Члены комиссии: Нугманов Ергали 

Байоразович, Карипов Кайрат Абуевич

Участковая избирательная комиссия   
№248

Центр: село Шымыр, улица Маметова, 44, 
здание средней школы имени Маметовой с 
дошкольным мини-центром, тел. 8 (72836) 
37199.
Председатель комиссии - Бектенова 

Гульмира Калиевна
Заместитель председателя комиссии – 

Бекболганов Ринат Кайрошевич
Секретарь комиссии – Шалдамбаева 

Кенжегуль Мырзаметовна
Члены комиссии: Жандильденова 

Гульайым Орынбасаровна, Какаманова 
Жанар Тулегеновна, Медетакынова 
Меруерт Медетакынкызы, Кабланова Ольга 
Николаевна

Участковая избирательная комиссия   
№249

Центр: поселок Карабулак, улица Победы, 
49 А, здание  Карабулакской средней школы 
с дошкольным мини-центром, тел. 8 (72836) 
39321.
Председатель комиссии – Раимбекова 

Жанета Мырзатаевна
Заместитель председателя комиссии – 

Иманбаев Диас Абдрасилович

Секретарь комиссии - Тумарбек Айнур
Члены комиссии: Алтынбекова Паризат 

Сламбековна, Токумбетова Эльмира 
Амангельдиновна

Участковая избирательная комиссия   
№250

Центр: поселок Карабулак, улица Токтарова, 
9, здание средней школы имени Шестакова 
с дошкольным мини-центром, тел. 8 (72836) 
30919.
Председатель комиссии - Смагулова 

Надира Акилбаевна
Заместитель председателя комиссии - 

Аубакирова Ажар Бахиткалиевна
Секретарь комиссии - Тусупова Бакыт 

Азатовна
Члены комиссии: Чимчикова Самал 

Сапарбекқызы, Лукпанова Айгуль 
Амангельдиевна, Куканова Альбина 
Маратовна, Абишев Марат Канатович

Участковая избирательная комиссия   
№251

Центр: поселок Карабулак, улица Сатпаева, 
58, здание средней школы имени Нурмолды 
Алдабергенова  с дошкольным мини- 
центром, тел. 8 (72836) 30672.
Председатель комиссии - Ертурганов 

Жанас Жанайдарович
Заместитель председателя комиссии - 

Оспанова Галия Рыспаевна
Секретарь комиссии – Нурланова Жупар 

Мамедовна
Члены комиссии: Улдаханов Есен Аманулы, 

Сапиева Диана Даулетхановна, Бугаева 
Анастасия Юрьевна, Сибирякова Оксана 
Викторовна

Участковая избирательная комиссия   
№252

Центр: поселок Карабулак, улица Акименко 
№2, здание средней школы имени Титова с 
дошкольным мини-центром,  тел. 8 (72836) 
30984.
Председатель комиссии - Бейсбаев 

Асхат Калымжанович.
Заместитель председателя комиссии - 

Алибекова Макпал Нурлановна
Секретарь комиссии - Алтынбеков Баглан 

Имашулы
Члены комиссии: Айнакулов Игилик 

Муратович, Мыктыбекова Алия 
Кажимуратовна, Далабаева Гаухар 
Оналбаевна, Бодаубекова Мадина 
Кудайбергеновна

Участковая избирательная комиссия   
№253

Центр: поселок Карабулак, улица Балпык 
би, 55, здание районного дома культуры, тел. 
8 (72836) 32225.
Председатель комиссии – Оспанов 

Канат Танирбергенович
Заместитель председателя комиссии - 

Кашаганова Жазира Рахымовна
Секретарь комиссии - Касымбеков Берик 

Якурмашевич
Члены комиссии: Комекова Ардак 

Шаймерденовна, Калдыбаев Куаныш 
Зекенович, Берекполова Айдана Сериковна, 
Калибекова Арай Амантаевна

Участковая избирательная комиссия   
№254

Центр: поселок Карабулак, улица Победа, 
49 А, здание Карабулакской средней школы 
с дошкольным мини-центром, тел. 8 (72836) 
39321.
Председатель комиссии - Адильбаева 

Асель Бериковна
Заместитель председателя комиссии - 

Джексенбиновна Асия Каумбаевна
Секретарь комиссии - Шамшиева Айша 

Омаржанқызы
Члены комиссии: Маймаков Дамир 

Осербаевич, Сарымсакова Лязат 
Омирсериковна, Инкарбаева Меруерт 
Тлеубековна, Аманбекова Раушан 
Исахановна

Участковая избирательная комиссия   
№255

Центр: поселок Карабулак, улица Болашак, 
11, здание основной средней школы 
Мелькомбинат с дошкольным мини-центром, 
тел. 8 (72836) 31104.
Председатель комиссии - Касенова 

Софья Маратовна
Заместитель председателя комиссии - 

Кенжалиева Кунсулу Сагиевна
Секретарь комиссии - Сакбаева  

Акмарал Багдатовна
Члены комиссии: Шакербеков Куаныш 

Мухтарович, Нурбекова Анар Алтынбековна, 
Турганбаева Бакыт Абушариповна, Садыков 
Аслан Жанабаевич

Участковая избирательная комиссия   
№256

Центр: поселок Карабулак, улица Сатпаева, 
77, здание средней школы - гимназии имени 
Ш.Уалиханова с дошкольным мини-центром, 
тел. 8 (72836) 30833.
Председатель комиссии - Тазабеков 

Акимбек Улдаханович
Заместитель председателя комиссии - 

Жуматаев Алимжан Авезханович
Секретарь комиссии  - Жылкибаева Маржан 

Ешимхановна.
Члены комиссии: Тасыбаева Нургуль 

Джанузаковна, Дубеков Азамат Серикович, 
Колбаева Айжан Жалгасбаевна, Мухасанов 
Нурасил Тастандыевич

Участковая избирательная комиссия   
№257

Центр: село Акын Сара, улица Абая, 1, 
здание средней школы имени  Ш. Уалиханова 
с дошкольным мини-центром , тел. 8 (72836) 
51006.
Председатель комиссии - Жантасова 

Динара Латаевна
Заместитель председателя комиссии - 

Утельбаева Гульшат Калтаевна
Секретарь комиссии - Еркебаев Жайык 

Наурызбаевич
Члены комиссии: Гани Макей, Садвакасов 

Мырзагали Бектанович, Секенова Гульмира 
Ербосыновна, Шарипова Жанагул 
Жарылкасымовна

Участковая избирательная комиссия   
№258

Центр: село Акешки, улица Сатпаева, 5, 
здание начальной школы села Акешки, 
 тел. 8 (72836) 51005.
Председатель комиссии - Садвакасова 

Галия Рамазановна
Заместитель председателя комиссии - 

Сейтбекова Гульмира Кизатовна
Секретарь комиссии - Дакежанова Асем 

Боранбековна
Члены комиссии: Алипбекова Дания 

Коскеновна, Абдуалиева Гульмира 
Жаксылыковна

Участковая избирательная комиссия   
№259

Центр: село Коныр, улица Абая, 14, здание 
Конырской средней школы, тел. 8 (72836) 
37116.
Председатель комиссии - Бигалиев 

Аскар Турсынгалиевич
Заместитель председателя комиссии - 

Кайырбекова Перизат Оразбековна
Секретарь комиссии - Агибаева Райхан 

Байдуйсеновна
Члены комиссии: Кудербаев Канат 

Кенжеханович, Умирбекова Жазира 
Алкеновна, Кобегенова Марал Кошербаевна, 
Өмірбекова Гаухар Маратқызы

Участковая избирательная комиссия   
№260

Центр: село Коктобе, улица Мектеп, 8, 
здание  Коктобинской средней школы с 
дошкольным мини-центром,  тел. 8 (72836) 
35934.
Председатель комиссии - Намазбаев 

Кайрат Байдусенович
Заместитель председателя комиссии - 

Байменова Кенжегуль Буркитбаевна
Секретарь комиссии - Құлмашева Бакытгүл 

Орынбасарқызы
Члены комиссии: Короласов Нурлат 

Айткалиевич, Абдрашева Мадина Айдаровна

Участковая избирательная комиссия   
№261

Центр: село Оркусак, улица Ауэзова, 22, 
административное здание бригады №5 
коммандитного товарищества «Хильниченко 
и К», тел. 8 (72836) 31367.
Председатель комиссии – Керимкулов 

Азамат Галиаскарович
Заместитель председателя комиссии – 

Калкабаева Сауле Казмухановна
Секретарь комиссии – Ахметова Роза 

Ануарбековна
Члены комиссии: Кушикбаева Анар 

Кобегеновна, Шарипова Замзагуль 
Муратовна

Диляра Баратовна
Члены комиссии: Дауренбеков Берик 

Тезекбаевич, Дауталинова Мейрамкуль 
Омирзаковна

Участковая избирательная комиссия   
№236

Центр: село Сырымбет, улица Ескелды би, 
60 А, здание дома культуры Сырымбетского 
сельского округа, тел. 8 (72836) 26116.
Председатель комиссии - Тайбулдинова 

Кульпану Халтаевна
Заместитель председателя комиссии – 

Турсынбаева Асель Асымовна
Секретарь комиссии -  Бектуганова Раушан 

Абилмажиновна
Члены комиссии: Топанбаева-Ашимова 

Кулдания Нурбеккызы, Балпанова Гульвира 
Сагындыковна, Рахметуллақызы Жадыра, 
Найзабекова Айгуль Бирлескеновна

Участковая избирательная комиссия   
№237

Центр: село Жетысу, улица Досқожанова, 
75, здание  средней школы Жетысу,  
тел. 8 (72836) 25250.
Председатель комиссии – Шолан 

Армангуль
Заместитель председателя комиссии - 

Смагулова Алтынхан Нурлыбековна
Секретарь комиссии - Агибаева Базаркул 

Максутовна
Члены комиссии: Абылкасымов Абылайхан 

Абилкасымович, Далабаева Асем 
Оралбаевна, Досымбекова Карлыгаш 
Калкабековна, Малдыбаева Макира 
Отегеновна

Участковая избирательная комиссия   
№238

Центр: село Екпенды, улица Ескелді би, 16, 
здание  начальной школы села Екпенды, тел. 
8 (72836) 50313.
Председатель комиссии – 

Тайгельдинова Рысалды Аскербаевна
Заместитель председателя комиссии - 

Абдолданова Анар Нургалиевна
Секретарь комиссии – Татиева Эльмира 

Жексебаевна
Члены комиссии: Раева Калымбала, 

Жунусова Гульсара Ерсаиновна

Участковая избирательная комиссия   
№239

Центр: село Жалгызагаш, улица Г.Орманова, 
43, здание Жалгизагашской средней школы 
с дошкольным мини-центром, тел. 8 (72836) 
24126.
Председатель комиссии - Занигинов 

Миргалым Ануварович
Заместитель председателя комиссии - 

Ускенбаева Сандугаш Сагатбековна
Секретарь комиссии - Джанбырбаева Лязят 

Тасболатовна
Члены комиссии: Букашев Каримжан 

Турарбаевич, Сыдыков Ауелхан 
Сламжанович, Конырова Айгуль 
Ныгмажановна, Нургожин Болат Майданович

Участковая избирательная комиссия   
№240

Центр: село Алдабергенова, улица 
Жамбыла, 2, здание средней школы имени  
М.Байысова с дошкольным мини-центром, 
тел. 8 (72836) 28747.
Председатель комиссии - Нурсеитов 

Нурлан Нурсадыкович
Заместитель председателя комиссии - 

Мулькаманова Майра Набиевна
Секретарь комиссии - Андасбаева Жанар 

Мухановна
Члены комиссии: Самылтырова Айгуль 

Уалжаковна, Мажитова Райхан Дуйсеновна, 
Есбосынова Айна Кудайбергеновна, Валеева 
Зульфия Тагировна

Участковая избирательная комиссия   
№241

Центр: село Жастар, улица Борамбаева, 1, 
здание Коксуйского сельскохозяйственного 
колледжа, тел. 8 (72836) 37406.
Председатель комиссии - Бекболаев 

Ерлан Дапенович
Заместитель председателя комиссии - 

Жунисов Олжас Сагиевич
Секретарь комиссии - Шомшеков Нуржан 

Абдрахманович
Члены комиссии: Декембаева Гулнар 

Сарсембековна, Секербекова Марал 
Темирлановна, Кусаинова Асемкуль 
Умитбековна, Кенешова Эльмира Маратовна

Участковая избирательная комиссия   
№242

Центр: село Жаналык, улица Жастар, 4, 
здание основной средней школы Жаналык, 
тел. 8 (72836) 37514.
Председатель комиссии - Тулендинов 

Бахытжан Муханович
Заместитель председателя комиссии – 

Медетбекова Маржан Сайлауовна
Секретарь комиссии - Умарова Карлыгаш 

Шаяхметовна
Члены комиссии: Бакибюлева Акамарал 

Мухамеровна, Сеитханова Айдана 
Мырзахметовна
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№ 228 сайлау учаскесі.

Орталығы: Қайнарлы ауылы, 
Габбаса Укеева көшесі № 80, 
«Ескелді ауданы әкімдігінің 
Қаблиса жырау атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын-
-орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Қайнарлы ауылы.

№ 229 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қоржымбай ауылы, 

Қоржымбай бастауыш мектеп.
Шекарасы: Қоржымбай ауылы.

№ 230 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақтасты ауылы, Қ.Тоқаев 

көшесі № 35, Ақтасты бастауыш 
мектеп.
Шекарасы: Ақтасты ауылы.

№ 231 сайлау учаскесі.
Орталығы: Бөктерлі ауылы, 

М.Шоқай көшесі № 23, медициналық 
пункт.
Шекарасы: Бөктерлі ауылы.

№ 232 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көкжазық ауылы, 

О.Жандосова көшесі № 2, 
«Ескелді ауданы әкімдігінің 
Балпық би атындағы орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Көкжазық ауылы.

№ 233 сайлау учаскесі.
Орталығы: Теңлік ауылы, Достық 

көшесі № 35, медициналық пункт.
Шекарасы: Теңлік ауылы.

№ 234 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қаратал ауылы, С.Ш. 

Идрисова көшесі № 65, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Қаратал орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын-
-орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Қаратал ауылы.

№ 235 сайлау учаскесі.
Орталығы: Теректі ауылы, Бопау 

Батыр көшесі № 40, «Ескелді ауданы 
әкімдігінің Мичурин атындағы негізгі 
орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Теректі ауылы.

№ 236 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сырымбет ауылы, 

Ескелді би көшесі № 60 «А», Ескелді 
ауданы әкімінің аудандық мәдениет 
үйінің №3 филиалы Сырымбет 
ауылындағы «Ауылдық мәдениет 
үйі» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны.
Шекарасы: Сырымбет ауылы.

№ 237 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жетісу ауылы, 

Досқожанова көшесі № 75, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Жетісу орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі.
Шекарасы: Жетісу, Жендік 

ауылдары.

№ 238 сайлау учаскесі.
Орталығы: Екпінді ауылы, Ескелді 

би көшесі № 16, Екпінді бастауыш 
мектеп.
Шекарасы: Екпенді ауылы.

№ 239 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жалғызағаш ауылы, 

Ғали Орманов көшесі № 43, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Жалғызағаш орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын- 
орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Жалғызағаш, Биғаш 

ауылдары.

№ 240 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алдабергенов ауылы, 

Жамбыл көшесі № 2, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Байысов атындағы 
орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын- орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Алдабергенов ауылы.

№ 241 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жастар ауылы, 

Борамбаев көшесі № 1, «Алматы 
облысы білім басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің «Көксу 
ауылшаруашылық колледжі» 
мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорыны.
Шекарасы: Жастар ауылы.

№ 242 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жаңалық ауылы, 

Жастар көшесі № 4, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Жаңалық негізгі 
орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Жаңалық ауылы.

№ 243 сайлау учаскесі.
Орталығы: Бақтыбай ауылы, Тұрар 

Рыскұлов көшесі № 36, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Бақтыбай 
Жолбарысұлы атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Бақтыбай 

ауылының, Астана, Л.Асанов, 
Шәкәрім, Қ.Рысқұлбеков, Жетісу 
Шұғылысы, Қ.Жапсарбаев, 
Әбілхайырхан №1-29, Б.Ысқақов,  
О.Жандосов, К.Менисова, 
Д.Рақышов, Д.Нұрпейісов №1-
19, Сүйінбай №1-64, Кенесары 
хан №1-14, Тәуке хан №1-25 және 
М.Мақатаев көшелерді қоспағанда.

№ 244 сайлау учаскесі.
Орталығы: Елтай ауылы, 

Жансенгіров көшесі № 30, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Сейфуллин 
атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын- орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Елтай ауылы 

және Бақтыбай ауылында 
Астана, Л.Асанов, Шәкәрім, 
Қ.Рысқұлбеков, Жетісу 
Шұғылысы, Қ.Жапсарбаев, 
Әбілхайырхан №1-29, Б.Ысқақов,  
О.Жандосов, К.Менисова, 
Д.Рақышов, Д.Нұрпейісов   №1-
19, Сүйінбай №1-64, Кенесары 
хан №1-14, Тәуке хан №1-25 және 
М.Мақатаев көшелері.

№ 245 сайлау учаскесі.
Орталығы: Абай ауылы, Темірғали 

көшесі № 27, «Ескелді ауданы 
әкімдігінің Абай атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын-
-орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Абай ауылы.

№ 246 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ешкіөлмес ауылы, 

Шереметов көшесі № 18, 
«Хильниченко и К» сенім 
серіктестігінің № 4 бригадасының 
әкімшілік ғимараты.
Шекарасы: Ешкіөлмес ауылы.

№ 247 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай Байысов ауылы, 

Бақтыбай көшесі № 7, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Т. Рүстембеков 
атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын-орталығымен” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Матай Байысов 

ауылы.

№ 248 сайлау учаскесі.
Орталығы: Шымыр ауылы, 

Маметова көшесі № 44, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің М. Маметова 
атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын- орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Шымыр ауылы.

№ 249 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, 

Победы көшесі № 49 «А», «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Қарабұлақ орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын- 

орталығымен” коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі (акт залы).
Шекарасы: Қарабұлақ ауылы, 

көшелер: Победы, Қабсаматов, 
Жапсарбаев, 8 март, Титов, Б. 
Момышұлы, Қабанбай батыр, 
Королев, Қыдырбаев, Бөкеев, 
Резников, Алдабергенов № 19-дан 
107-ге дейін (тақ жағы), Әуезов 
№ 1-ден 7-ге дейін (тақ жағы),   
№ 2-ден 6-ға дейін (жұп жағы), 
Қаратал № 25-тен 69-ға дейін (тақ 
жағы), № 28-ден 84-ке дейін (жұп 
жағы), Қалдаяков № 1-ден 13-ке 
дейін (тақ жағы).

№ 250 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, 

Төлеген Тоқтаров көшесі № 9, 
«Ескелді ауданы әкімдігінің Шестаков 
атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын- орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Қарабұлақ ауылы, 

көшелер: Пушкин, Южная, 
Соқпақбаев, Бақтыбай, 
Байсеиітова, Терешкова, 
Тоқтаров, Строительдер, 
Рысқұлбеков, Саумал Ноғайбаев, 
Некрасов, Рүстембеков, Айтеке 
би, М. Өтемісұлы, Нұрманбетов, 
Свердлов, Ш. Смаханұлы, Мади 
Бапұлы, Жақыпбаев  № 115-тен 
125-ке дейін (тақ жағы), № 128-ден 
142-ге дейін (жұп жағы), Гагарин 
№ 53-тен  77-ге дейін (тақ жағы), 
№ 68-ден 92-ге дейін (жұп жағы), 
Акименко № 77-ден 97-ге дейін 
(тақ жағы), № 66-дан 90-ға дейін 
(жұп жағы), Шестаков № 71-ден 97-
ге дейін (тақ жағы), № 84-тен 102-
ге дейін (жұп жағы), Оразбеков 
№ 51-ден 65-ке дейін (тақ жағы), 
№ 72-ден  90-ға дейін (жұп жағы), 
М. Байысов № 77-ден 93-ке дейін 
(тақ жағы), № 74-тен 96-ға дейін 
(жұп жағы), Шевченко № 81-ден 
89-ға дейін (тақ жағы), № 8-ден 74-
ке дейін (жұп жағы), Көпесбаев № 
49-дан 63-ке дейін (тақ жағы), № 
54-тен 66-ға дейін (жұп жағы),   Ш. 
Уәлиханов № 91-ден 111-ге дейін 
(тақ жағы), № 82-ден 100-ге дейін 
(жұп жағы), Амангелді № 59-дан 
79-ға дейін (тақ жағы), № 54-тен 
72-ге дейін (жұп жағы), Толстой №   
9-дан 51-ге дейін  (тақ жағы), № 14-
тен 38-ге дейін (жұп жағы).

№ 251 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, 

Сатпаева көшесі № 58, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Социалистік 
Еңбек Ері Нұрмолда Алдабергенов 
атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын-орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Қарабұлақ ауылы, 

көшелер: Қазанғап, Бейсеуов, 
Дулатов, Панфилов № 1-ден 113-
ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 120-
ға дейін (жұп жағы), Дайыров 
№ 1-ден 93-ке дейін (тақ жағы), 
№ 2-ден 94-ке дейін (жұп жағы), 
Сәтпаев № 1-ден 65-ке дейін (тақ 
жағы), № 2-ден 56-ға дейін (жұп 
жағы), Сейфуллин № 67-ден 91-ге 
дейін (тақ жағы), № 90-нан     110-ға 
дейін (жұп жағы), Гоголь № 89-дан 
95-ке дейін (тақ жағы), № 94-тен 
100-ге дейін (жұп жағы), Тойшыұлы 
№ 31-ден 37-ге дейін (тақ жағы), 
№ 28-ден 32-ге дейін (жұп жағы), 
Жақыпбаев № 73-тен 113-ке дейін 
(тақ жағы), № 96-дан 126-ға дейін 
(жұп жағы), Гагарин   № 9-дан 51-
ге дейін (тақ жағы), № 16-дан 66-
ға дейін (жұп жағы), Акименко № 
33-тен 75-ке дейін (тақ жағы), № 
20-дан 64-ке дейін (жұп жағы), М. 
Байысов № 31-ден 75-ке дейін (тақ 
жағы), № 26-дан 72-ге дейін (жұп 
жағы), Шестаков № 27-ден 69-ға 
дейін (тақ жағы), № 34-тен 82-ге 
дейін (жұп жағы), Оразбеков № 46-
дан 70-ке дейін (жұп жағы).

№ 252 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, 

Акименко көшесі № 2, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Титов атындағы 
орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын-орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Қарабұлақ ауылы, 

көшелер: Сычевский, Белинский, 
Ш. Айманов, Достоевский, 
Қарабұлақ, Чехов, Балпық би № 
59-дан 205-ке дейін (тақ жағы), № 
104-тен 250-ге дейін (жұп жағы), 
Ескелді би № 75-тен 187-ге дейін 
(тақ жағы), № 36-дан 174-ке дейін 
(жұп жағы), Шестаков № 1-ден 
25-ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 
16-ға дейін (жұп жағы), Шевченко 
№ 1-ден 43-ке дейін (тақ жағы), 
№ 2-ден 32-ке дейін (жұп жағы), 
Көпесбаев № 1-ден 21-ге дейін 
(тақ жағы), № 2-ден 20-ға дейін 
(жұп жағы), Ш. Уәлиханов № 1-ден 
49-ға дейін (тақ жағы), № 2-ден 
36-ға дейін (жұп жағы), Амангелді 
№ 1-ден 27-ге дейін  (тақ жағы), 
№ 2-ден 18-ге дейін (жұп жағы), 
Сырғабаев № 1-ден 31-ге дейін 
(тақ жағы), № 2-ден 30-ға дейін 
(жұп жағы), Крупская № 1-ден 29-
ға дейін (тақ жағы), № 2-ден 28-ге 
дейін (жұп жағы), Алтынсарин 
№ 1-ден 41-ге дейін (тақ жағы), 
№ 2-ден 42-ге дейін (жұп жағы), 
Әуезов № 87-ден 119-ға (тақ жағы), 
№ 38-ден 44-ке дейін (жұп жағы), 
Колхозная № 34-тен 40-қа дейін 
(жұп жағы), Оразбеков № 1-ден 
19-ға дейін (тақ жағы), № 2-ден 
44-ке дейін (жұп жағы), Акименко 
№ 1-ден 15-ке дейін (тақ жағы), М. 
Байысов № 1-ден 15-ке дейін (тақ 
жағы), № 2-ден 8-ге дейін (жұп 
жағы).

№ 253 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, 

Балпық би көшесі № 55, «Ескелді 
ауданы Әкімінің аудандық Мәдениет 
үиі» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны.
Шекарасы: Қарабұлақ ауылы, 

көшелер: Забайкальская, 
Плеханов, Б. Асанов, Береговая, 
Алдабергенов № 4-тен 76-ға дейін 
(жұп жағы), Сейфуллин № 1-ден 
65-ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 
88-ге дейін (жұп жағы), Гоголь № 
1-ден 87-ге дейін (тақ жағы), № 
2-ден 92-ге дейін (жұп жағы), Б. 
Тойшыұлы № 1-ден 29-ға дейін (тақ 
жағы), № 2-ден 26-ға дейін (жұп 
дейін (жұп жағы), Гагарин № 1-ден 
7-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 14-
ке дейін (жұп жағы), Акименко № 
17-ден 31-ге дейін (тақ жағы), № 
8-ден 18-ге дейін (жұп жағы), М. 
Дейін (тақ жағы), № 10-нан 24-ке 
дейін (жұп жағы), Шестаков № 18-
ден 32-ге дейін (жұп жағы), Балпық 
би № 1-ден 57-ге дейін (тақ жағы), 
№ 2-ден 102-ге дейін (жұп жағы), 
Ескелді би № 1-ден 73-ке дейін (тақ 
жағы), № 2-ден 34-ке дейін (жұп 
жағы), Жақыпбаев № 1-ден 71-ге 
дейін (тақ жағы), № 2-ден 94-ке 
дейін (тақ жағы), жұп жағы).

№ 254 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, 

Победы көшесі № 49 «А» «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Қарабұлақ орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын-
-орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. (сол қанаты).
Шекарасы: Қарабұлақ ауылы, 

көшелер: Набережная, М. 
Маметова, Жамбыл, Абай, 
Жұмабаев, Интернациональная, 
Лихачев, Шәкәрім, Матросов, 
Герцен, Северная, Л. Хамиди, 
Цеткин, Ворошилов, Жетісу 
шұғыласы, Қалдаяқов № 18-ден 
30-ға дейін (жұп жағы), Әуезов 
№ 9-дан 85-ке дейін (тақ жағы), 
№ 14-тен 36-ға дейін (жұп жағы), 
Алдабергенов № 109-дан 185-ке 
дейін (тақ жағы).

№ 255 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, 

көшелер: Болашақ көшесі № 
11, «Ескелді ауданы әкімдігінің 
Мелькомбинат негізгі орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын- 
орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Қарабұлақ ауылы, 

көшелер: Аронұлы, Есболатова, 
Почтовая, Ыдырыс Ноғайбаев, 
Молдағұлова, Ломоносов, 
д.Серіков, Автомобилистов, 
р. Қошқарбаев, Ковалевская, 
Алдабергенов № 1-ден 17-ге дейін 
(тақ жағы), Қаратал № 1-ден 27-ге 
дейін.

№ 256 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, 

Сатпаев көшесі № 77, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Ш.Уәлиханов 
атындағы орта мектеп-гимназиясы 
мектепке дейінгі шағын- 
орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Қарабұлақ ауылы, 

көшелер: Панфилов № 115-тен 
245-ке дейін (тақ жағы), № 124-тен 
234-ке дейін (жұп жағы), Сәтпаев 
№ 71-ден 127-ге дейін (тақ жағы), 
№ 60-тан   120-ға дейін (жұп жағы), 
Дайыров № 95-тен 187-ге дейін (тақ 
жағы), № 96-дан 182-ке дейін (жұп 
жағы), Оразбеков № 25-тен 49-ға «а» 
дейін (тақ жағы), Шевченко № 45-
тен 79-ға дейін (тақ жағы), № 34-тен 
66-ға дейін (жұп жағы), Көпесбаев 
№ 23-тен 47-ге дейін (тақ жағы),  № 
22-ден 52-ге дейін (жұп жағы), Ш. 
Уәлиханов № 51-ден 89-ға дейін 
(тақ жағы), № 38-ден 80-ге дейін 
(жұп жағы), Амангелді № 31-ден 57-
ге дейін (тақ жағы), № 22-ден 52-ге 
дейін (жұп жағы), Сырғабаев № 35-
тен 57-ге дейін (тақ жағы), № 34-тен 
64-ге дейін (жұп жағы), Крупская 
№ 35-тен 39-ға дейін (тақ жағы), 
№ 34-тен 52-ге дейін (жұп жағы), 
Алтынсарин  № 43-тен 61-ге дейін 
(тақ жағы), № 44-тен 50-ге дейін 
(жұп жағы), Колхозная №1-ден 7-ге 
дейін (тақ жағы), №2-ден 32-ге дейін 
(жұп жағы), Төребай ақын № 1-ден 
29-ға дейін (тақ жағы), № 2-ден 30-ға 
дейін (жұп жағы), Толстой № 3-тен 
7-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 12-ге 
дейін (жұп жағы).

№ 257 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақын Сара ауылы, 

Абая көшесі № 1, «Ескелді ауданы 
әкімдігінің Ш. Уәлиханов атындағы 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Акын Сара, Тамбала, 

Ақтұма ауылдары.

№ 258 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақешкі ауылы, Сатпаев 

көшесі № 5 Ақешкі бастауыш мектебі.
Шекарасы: Ақешкі ауылы.

№ 259 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қоңыр ауылы, Абай 

көшесі № 22, «Ескелді ауданы 
әкімдігінің Қоңыр орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Қоңыр ауылы.

№ 260 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көктөбе ауылы, 

Мектеп көшесі № 19, «Ескелді 
ауданы әкімдігінің Көктөбе орталау 
мектебі мектепке дейінгі шағын-
-орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Көктөбе, Алмалы 

ауылдары.

№ 261 сайлау учаскесі.
Орталығы: Өрқусақ ауылы, Ауезов 

көшесі № 22, «Хильниченко 
и К» сенім серіктестігінің № 5 
бригадасының әкімшілік ғимараты.
Шекарасы: Өрқусақ ауылы.

ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНДА ДАУЫС БЕРУДІ ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНДА ДАУЫС БЕРУДІ 
ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ДАУЫС САНАУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒАН ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ДАУЫС САНАУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒАН 
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Избирательный участок № 228.
Центр: село Кайнарлы, улица 

Габбаса Укеева № 80, коммунальное 
государственное учреждение 
«Средняя школа имени Каблиса 
жырау с дошкольным мини-центром 
акимата Ескельдинского района».
В границах: село Кайнарлы.

Избирательный участок № 229.
Центр: село Коржымбай, начальная 

школа Коржымбай.
В границах: село Коржымбай.

Избирательный участок № 230.
Центр: село Актасты, улица К. 

Токаева № 35, начальная школа 
Актасты.
В границах: село Актасты.

Избирательный участок № 231.
Центр: село Боктерли, улица М. 

Шокай № 23, медицинский пункт.
В границах: село Боктерли.

Избирательный участок № 232.
Центр: село Кокжазык, улица 

О.Жандосова № 2, коммунальное 
государственное учреждение 
«Средняя школа имени Балпык би 
акимата Ескельдинского района.
В границах: село Кокжазык.

Избирательный участок № 233.
Центр: село Тенлик, улица Достык 

№ 35, медицинский пункт.
В границах: село Тенлик.

Избирательный участок № 234.
Центр: село Каратал, улица 

Идрисова С.Ш. № 68, коммунальное 
государственное учреждение 
«Каратальская средняя школа с 
дошкольным мини-центром акимата 
Ескельдинского района».
В границах: село Каратал.

Избирательный участок № 235.
Центр: село Теректы, улица 

Бопау Батыр № 40, коммунальное 
государственное учреждение 
«Основная средняя школа имени 
Мичурина с дошкольным мини-
-центром акимата Ескельдинского 
района».
В границах: село Теректы.

Избирательный участок № 236.
Центр: село Сырымбет, 

улица Ескельды би № 60 «А», 
государственное коммунальное 
казенное предприятие «Сельский 
дом культуры» с. Сырымбет филиал 
№ 3 районного дома культуры акима 
Ескельдинского района.
В границах: село Сырымбет.

Избирательный участок № 237.
Центр: село Жетысу, улица 

Доскожановой № 75, коммунальное 
государственное учреждение 
«Средняя школа Жетысу акимата 
Ескельдинского района».
В границах: село Жетысу, Жендык.

Избирательный участок № 238.
Центр: село Екпинды, улица 

Ескельды би № 16, начальная школа 
Екпинды.
В границах: село Екпинды.

Избирательный участок № 239.
Центр: село Жалгызагаш, улица 

Гали. Орманов № 43, коммунальное 
государственное учреждение 
«Жалгизагашская средняя школа с 
дошкольным мини-центром акимата 
Ескельдинского района».
В границах: село Жалгызагаш, 

Бигаш.

Избирательный участок № 240.
Центр: село Алдабергенова, улица 

Жамбыла № 2, коммунальное 
государственное учреждение 
«Средняя школа имени Байысова с 
дошкольным мини-центром акимата 
Ескельдинского района».
В границах: село Алдабергенова.

Избирательный участок № 241.
Центр: село Жастар, улица 

Борамбаева № 1, государственное 
коммунальное казенное предприятие 

«Коксуский  сельскохозяйственный 
колледж» государственного 
учреждения «Управление 
образования алматинской области».
В границах: село Жастар.

Избирательный участок № 242.
Центр: село Жаналык, улица Жастар 

№ 4, коммунальное государственное 
учреждение «Основная средная 
школа Жаналык с дошкольным мини- 
центром акимата Ескельдинского 
района».
В границах: село Жаналык.

Избирательный участок № 243.
Центр: село Бактыбай, улица Турар 

Рыскулова № 36, коммунальное 
государственное учреждение 
«Средняя школа имени Бактыбая 
Жолбарысулы с дошкольным мини- 
центром акимата Ескельдинского 
района».
В границах: село Бактыбай 

за исключением улиц 
Астана, Л.Асанова, Шакарим, 
К.Рыскулбекова, Жетысу Шугалысы, 
К.Жапсарбаева, Абылхаирхан 
№1-29, Б.Ыскаков, О.Жандосова, 
К.Менисова, Д.Ракишова, 
Д.Нурпеисова       №1-19, Суинбая 
№1-64, Кенесары хан №1-14, Тауке 
хан №1-25 и М.Макатаева.

Избирательный участок № 244.
Центр: село Елтай, улица 

Жансенгирова № 30, коммунальное 
государственное учреждение 
«Средняя школа имени Сейфуллина 
с дошкольным мини-центром 
акимата Ескельдинского района».
В границах: село Елтай и в селе 

Бахтыбай улицы Астана, Л.Асанова, 
Шакарим, К.Рыскулбекова, Жетысу 
Шугалысы, К.Жапсарбаева, 
Абылхаирхан №1-29, Б.Ыскаков, 
О.Жандосова, К.Менисова, 
Д.Ракишова, Д.Нурпеисова       №1-19, 
Суинбая №1-64, Кенесары хан №1-
14, Тауке хан №1-25 и М.Макатаева.

Избирательный участок № 245.
Центр: село Абай, улица Темиргали 

№ 27, коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа имени 
Абая с дошкольным мини-центром 
акимата Ескельдинского района».
В границах: село Абай.

Избирательный участок № 246.
Центр: село Ешкиольмес, 

улица Шереметова № 18, 
административное здание бригады 
№ 4 коммандитного товарищества 
«Хильниченко и К».
В границах: село Ешкиольмес.

Избирательный участок № 247.
Центр: село Матай Байысова, 

улица Бактыбая № 7, коммунальное 
государственное учереждение 
«Средняя школа имени 
Т.Рустембекова с дошкольным мини-
-центром акимата Ескельдинского 
района».
В границах: село Матай  Байысова.

Избирательный участок № 248.
Центр: село Шымыр, улица 

Маметовой № 44, коммунальное 
государственное учреждение 
«Средняя школа имени М.Маметовой 
с дошкольным мини-центром 
акимата Ескельдинского района».
В границах: село Шымыр.

Избирательный участок № 249.
Центр: село Карабулак, улица 

Победы № 49 «А», коммунальное 
государственное учреждение 
«Карабулакская средняя школа с 
дошкольным мини-центром акимата 

Ескельдинского района» (актовый 
зал).
В границах: село Карабулак, 

улицы: Победы,  Кабсаматова, 
Жапсарбаева, 8 Марта, Титова, 
Б. Момышулы, Кабанбай батыра, 
Королева, Кыдырбаева, О. Бөкеев, 
Резникова, Алдабергенова с № 19 по 
107 (нечетная сторона), Ауэзова с № 
1 по 7 (нечетная сторона), с № 2 по 6 
(четная сторона), Каратальская с № 
25 по 69 (нечетная сторона), с № 28 
по 84 (четная сторона), Калдаякова с 
№ 1 по 13 (нечетная сторона).

Избирательный участок № 250.
Центр: село Карабулак, 

улица Толеген Токтарова № 9, 
коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа имени 
Шестакова с дошкольным мини-
-центром акимата Ескельдинского 
района».
В границах: село Карабулак, улицы: 

Пушкина, Южная, Соқпакбаева, 
Бақтыбай, Байсеитовой, 
Терешковой, Токтарова, Строителей, 
Рыскулбекова, Саумал Ногайбаевой, 
Некрасова, Рустембекова, Айтеке 
би, Утемисулы, Нурманбетова, 
Свердлова, Смаханулы, Мади 
Бапулы, Жакыпбаева с № 115 по 125 
(нечетная сторона), с № 128 по 142 
(четная сторона), Гагарина с № 53 по 
77 (нечетная сторона), с № 68 по 92 
(четная сторона), Акименко с № 77 по 
97 (нечетная сторона), с № 66 по 90 
(четная сторона), Шестакова с № 71 
по 97 (нечетная сторона), с № 84 по 
102 (четная сторона), Оразбекова с № 
51 по 65 (нечетная сторона), с № 72 по 
90 (четная сторона), М. Байысова с № 
77 по 93 (нечетная сторона), с № 74 по 
96 (четная сторона), Шевченко с № 81 
по 89 (нечетная сторона), с № 68 по 74 
(четная сторона), Копесбаева с № 49 
по 63 (нечетная сторона), с № 54 по 66 
(четная сторона), Ш. Уалиханова с № 
91 по 111 (нечетная сторона), с № 82 
по 100 (четная сторона), Амангельды 
с № 59 по 79 (нечетная сторона), с № 
54 по 72 (четная сторона), Толстого с 
№ 9 по 51 (нечетная сторона), с № 14 
по 38 (четная сторона).

Избирательный участок № 251.
Центр: село Карабулак, улица 

Сатпаева № 58, коммунальное 
государственное учреждение 
«Средняя школа имени 
Нурмолды Алдабергенова Героя 
Социалистического труда с 
дошкольным мини-центром акимата 
Ескельдинского района».
В границах: село Карабулак, улицы: 

Казангап, Бейсеуова, Дулатова, 
Панфилова с № 1 по 113 (нечетная 
сторона), с № 2 по 120 (четная 
сторона), Дайырова с № 1 по 93 
(нечетная сторона), с № 2 по 94 
(четная сторона), Сатпаева с № 1 
по 65 (нечетная сторона), с № 2 по 
56 (четная сторона), Сейфуллина с 
№ 67 по 91 (нечетная сторона), с № 
90 по 110 (четная сторона), Гоголя 
с № 89 по 99 (нечетная сторона), 
с № 94 по 100 (четная сторона), 
Тойшыулы с № 31 по 37 (нечетная 
сторона), с № 28 по 32 (четная 
сторона), Жакыпбаева с № 73 по 113 
(нечетная сторона), с № 96 по 126 
(четная сторона), Гагарина с № 9 по 
51 (нечетная сторона), с № 16 по 66 
(четная сторона), Акименко с № 33 
по 75 (нечетная сторона), c № 20 по 
64 (четная сторона), М. Байысова с 
№ 31 по 75 (нечетная сторона), с № 
26 по 72 (четная сторона), Шестакова 
с № 27 по 69 (нечетная сторона), 
с № 34 по 82 (четная сторона), 
Оразбекова с № 46 по 70 (четная 
сторона).

Избирательный участок № 252.
Центр: село Карабулак, улица 

Акименко № 2, коммунальное 
государственное учреждение 
«Средняя школа имени Титова с 
дошкольным мини-центром акимата 
Ескельдинского района».
В границах: село Карабулак, 

улицы: Сычевского, Белинского, 
Ш. Айманова, Достоевского, 
Карабулакская, Чехова, Балпык би 
с № 59 по 205 (нечетная сторона), 
с № 104 по 250 (четная сторона), 
Ескельды би с № 75 по 187 (нечетная 
сторона), с № 36 по 174 (четная 
сторона), Шестакова с № 1 по 25 
(нечетная сторона), с № 2 по 16 
(четная сторона), Шевченко с № 1 по 
43 (нечетная сторона), с № 2 по 32 
(четная сторона), Копесбаева с № 1 
по 21 (нечетная сторона), с № 2 по 20 
(четная сторона), Ш. Уалиханова с № 
1 по 49 (нечетная сторона), с № 2 по 
36 (четная сторона), Амангельды с № 
1 по 27 (нечетная сторона), с № 2 по 
18 (четная сторона), Сыргабаева с № 
1 по 31 (нечетная сторона), с № 2 по 
30 (четная сторона), Крупской с № 1 
по 29 (нечетная сторона), с № 2 по 28 
(четная сторона), Алтынсарина с № 1 
по 41 (нечетная сторона), с № 2 по 42 
(четная сторона), Ауэзова с № 87 по 
119 (нечетная сторона), № 38 по 44 
(четная сторона), Колхозная с № 34 
по 40 (четная сторона), Оразбекова с 
№ 1 по 19 (нечетная сторона), с № 
2 по 44 (четная сторона), Акименко 
№ 1 по 15 (нечетная сторона), М. 
Байысова с № 1 по 15 (нечетная 
сторона), с № 2 по 8 (четная сторона).

Избирательный участок № 253.
Центр: село Карабулак, улица 

Балпык би № 55, государственное 
коммунальное казенное предприятие 
«Районный Дом культуры Акима 
Ескельдинского района».
В границах: село Карабулак, улицы: 

Забайкальская, Плеханова, Б. 
Асанова, Береговая, Алдабергенова 
с № 2 по 76 (четная сторона), 
Сейфуллина с № 1 по 65 (нечетная 
сторона), с № 2 по 88 (четная 
сторона), Гоголя с № 1 по 87 
(нечетная сторона), с № 2 по 92 
(четная сторона), Б. Тойшыулы с 
№ 1 по 29 (нечетная сторона), с № 
2 по 26 (четная сторона), Гагарина 
с № 1 по 7 (нечетная сторона), с № 
2 по 14 (четная сторона), Акименко 
с № 17 по 31 (нечетная сторона), 
с № 8 по 18 (четная сторона), М. 
Байысова с № 17 по 29 (нечетная 
сторона), с № 10 по 24 (четная 
сторона), Шестакова с № 18 по 32 
(четная сторона), Балпык би с № 1 по 
57 (нечетная сторона), с № 2 по 102 
(четная сторона), Ескельды би с № 1 
по 73 (нечетная сторона), с № 2 по 34 
(четная сторона), Жакыпбаева с № 1 
по 71 (нечетная сторона), с № 2 по 94 
(четная сторона).

Избирательный участок № 254.
Центр: село Карабулак, улица 

Победы № 49 «А», коммунальное 
государственное учреждение 
«Карабулакская с дошкольным мини-
-центром акимата Ескельдинского 
района» (левое крыло).
В границах: село Карабулак, 

улицы: Набережная, М. Маметовой, 
Жамбыла, Абая, Жумабаева, 
Интернациональная, Лихачева, 
Шакарима, Матросова, Герцена, 
Северная,  Л. Хамиди, Цеткин, 
Ворошилова, Жетысу шугаласы, 
Калдаякова с № 18 по 30 (четная 
сторона), Ауэзова с № 9 по 85 
(нечетная сторона), с № 14 по 36 
(четная сторона), Алдабергенова  с 
№ 109 по 185 (нечетная сторона).

Избирательный участок № 255.
Центр: село Карабулак, улица 

Болашак  № 11, коммунальное 
государственное  «Основная 
средняя школа Мелькомбинат с 
дошкольным мини-центром акимата 
Ескельдинского района».
В границах: село Карабулак, 

улицы: Аронулы, Есболатовой, 
Почтовая, Ыдырыса Ногайбаева, 
Молдагуловой, Ломоносова, 
Д.Серикова, Автомобилистов, 
Р.Кошкарбаева, Ковалевской, 
Алдабергенова с № 1 по 17 (нечетная 
сторона), Каратальская с № 1 по 26.

Избирательный участок № 256.
Центр: село Карабулак, улица 

Сатпаева № 77, коммунальное 
государственное  «Средняя школа-
-гимназия имени Ш. Уалиханова с 
дошкольным мини-центром акимата 
Ескельдинского района».
В границах: село Карабулак, улицы: 

Панфилова с № 115 по 245 (нечетная 
сторона), с № 124 по 234 (четная 
сторона), Сатпаева с № 71 по 127 
(нечетная сторона), с № 60 по 120 
(четная сторона), Дайырова с № 95 
по 187 (нечетная сторона), с № 96 
по 182 (четная сторона), Оразбекова 
с № 25 по 49 “а” (нечетная сторона), 
Шевченко с № 45 по 79 (нечетная 
сторона), с № 34 по 66 (четная 
сторона), Копесбаева с № 23 по 47 
(нечетная сторона), с № 22 по 52 
(четная сторона), Ш. Уалиханова 
с № 51 по 89 (нечетная сторона), 
с № 38 по 80 (четная сторона), 
Амангельды с № 31 по 57 (нечетная 
сторона), с № 22 по 52 (четная 
сторона), Сыргабаева с № 35 по 57 
(нечетная сторона), с № 34 по 64 
(четная сторона), Крупской с № 35 по 
39 (нечетная сторона), с № 34 по 52 
(четная сторона), Алтынсарина с № 
43 по 61 (нечетная сторона), с № 44 
по 50 (четная сторона), Колхозная с 
№ 1 по 7 (нечетная сторона), с № 2 по 
32 (четная сторона), Торебай акына с 
№ 1 по 29 (нечетная сторона), с № 2 
по 30 (четная сторона), Толстого с № 
3 по 7 (нечетная сторона), с № 2 по 
12 (четная сторона).

Избирательный участок № 257.
Центр: село Акын Сара, улица Абая 

№ 1, коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа 
имени Ш.Уалиханова акимата 
Ескельдинского района».
В границах: село Акын Сара, 

Тамбала, Актума.

Избирательный участок № 258.
Центр: село Акешки, улица Сатпаева 

№ 5 начальная школа Акешки.
В границах: село Акешки.

Избирательный участок № 259.
Центр: село Коныр, улица Абая № 

22, коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа Коныр 
акимата Ескельдинского района».
В границах: село Коныр.

Избирательный участок № 260.
Центр: село Коктобе, улица 

Мектеп № 19, коммунальное 
государственное учреждение 
«Неполная Средняя школа  Коктобе с 
дошкольным мини-центром акимата 
Ескельдинского района».
В границах: село Коктобе, Алмалы.

Избирательный участок № 261.
Центр: село Оркусак, улица 

Ауезова № 22, административное 
здание бригады № 5 коммандитного 
товарищества «Хильниченко и К».
В границах: село Оркусак.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляю коллектив учителей Карабулакской средней Поздравляю коллектив учителей Карабулакской средней 

школы с Днем учителя!школы с Днем учителя!
 Желаю здоровья, счастья, благополучия! Желаю здоровья, счастья, благополучия!

                                                                         В.И.МАКШАНОВА                                                                         В.И.МАКШАНОВА

ЖЕТІСУ ДАРЫНЫ ӨТТІЖЕТІСУ ДАРЫНЫ ӨТТІ

МЕНІҢ ІСІМ ӨНЕГЕ!МЕНІҢ ІСІМ ӨНЕГЕ!

БОС ЖҰМЫС БОС ЖҰМЫС 
ОРЫНДАР ОРЫНДАР 

ЖӘРМЕҢКЕСІЖӘРМЕҢКЕСІ

ЧТО ТАКОЕ  ЧТО ТАКОЕ  
САМОУБИЙСТВО САМОУБИЙСТВО 
И ПОЧЕМУ ЛЮДИ И ПОЧЕМУ ЛЮДИ 

СОВЕРШАЮТ СОВЕРШАЮТ 
СУИЦИДСУИЦИД

ҚҰРМЕТТІ ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАНДАР!ОҚЫРМАНДАР!

Түрлі хабарландыруларды Түрлі хабарландыруларды 
«Жетісу шұғалысы» газетіміздің «Жетісу шұғалысы» газетіміздің 
беттерінде тегін және ақылы беттерінде тегін және ақылы 
негізде жариялауға қабылдаймыз.  негізде жариялауға қабылдаймыз.  
Анықтама телефоны: 3 -  04 - 75,  Анықтама телефоны: 3 -  04 - 75,  
+7 747 428 70 29+7 747 428 70 29

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
 ЧИТАТЕЛИ! ЧИТАТЕЛИ!

Принимаем различные объявле-Принимаем различные объявле-
ния для публикации на страницах ния для публикации на страницах 
нашей газеты «Жетісу шұғалысы» нашей газеты «Жетісу шұғалысы» 
на бесплатной и платной основе. на бесплатной и платной основе. 
Справки по тел.: 3 -  04 - 75, +7 747 Справки по тел.: 3 -  04 - 75, +7 747 
428 70 29428 70 29

1 ҚАЗАН - ҚАРТТАР КҮНІНЕ 1 ҚАЗАН - ҚАРТТАР КҮНІНЕ 
АРНАЛҒАН ҚҰТТЫҚТАУ ТІЛЕК!АРНАЛҒАН ҚҰТТЫҚТАУ ТІЛЕК!
Үлкенді сыйлау мен оларға құрмет көрсету – ата-бабадан Үлкенді сыйлау мен оларға құрмет көрсету – ата-бабадан 

келе жатқан салтымыз. Сіздердің өмірлік тәжірибелеріңіз  келе жатқан салтымыз. Сіздердің өмірлік тәжірибелеріңіз  
бен ақыл-кеңестеріңіз,тәлім-тағылымдарыңыздың біз үшін бен ақыл-кеңестеріңіз,тәлім-тағылымдарыңыздың біз үшін 
орны бөлек. Себебі, әрқайсыларыңыздың облыстың өсіп-орны бөлек. Себебі, әрқайсыларыңыздың облыстың өсіп-
өркендеуіне қосқан үлестеріңіз бен еңбектеріңіз ерен. Талай өркендеуіне қосқан үлестеріңіз бен еңбектеріңіз ерен. Талай 
жасты тәрбиелеп, ізбасарларыңызды өсірдіңіздер. Бүгін, жасты тәрбиелеп, ізбасарларыңызды өсірдіңіздер. Бүгін, 
еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған шақта да Сіздер еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған шақта да Сіздер 
ұрпақтарыңызға игілік пен ізгіліктің, пайым-парасаттың ұрпақтарыңызға игілік пен ізгіліктің, пайым-парасаттың 
үлгісін танытудан жалыққан емессіздер.үлгісін танытудан жалыққан емессіздер.

А.К.А.К.БЕЙСБАЕВБЕЙСБАЕВ, , 
Бөлім басшысы  Бөлім басшысы  

1 ОКТЯБРЯ - С ДНЕМ  1 ОКТЯБРЯ - С ДНЕМ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Международный день пожилых людей у всех нас есть за-В Международный день пожилых людей у всех нас есть за-
мечательная возможность выразить людям старшего по-мечательная возможность выразить людям старшего по-
коления любовь и почтение, которые они заслужили тру-коления любовь и почтение, которые они заслужили тру-
долюбием, неоценимым жизненным опытом и мудростью. долюбием, неоценимым жизненным опытом и мудростью. 
С глубоким уважением поздравляю наших матерей и отцов, С глубоким уважением поздравляю наших матерей и отцов, 
бабушек и дедушек! Желаю крепкого здоровья, жизненной бабушек и дедушек! Желаю крепкого здоровья, жизненной 
энергии и материального благополучия. Пусть молодежь по-энергии и материального благополучия. Пусть молодежь по-
чаще обращается к пожилым за полезными советами, что-чаще обращается к пожилым за полезными советами, что-
бы, несмотря на преклонный возраст, они чувствовали себя бы, несмотря на преклонный возраст, они чувствовали себя 
востребованными и социально активными!востребованными и социально активными!
                                                                          А.К.                                                                          А.К.БЕЙСБАЕВБЕЙСБАЕВ,,
                                                               Руководитель  отдела                                                                Руководитель  отдела         

ҚҰРМЕТТІ АРДАГЕРЛЕР!ҚҰРМЕТТІ АРДАГЕРЛЕР!
Сіздерді 1 қазан – Халықаралық қарттар күні мерекесімен Сіздерді 1 қазан – Халықаралық қарттар күні мерекесімен 

құттықтаймын!құттықтаймын!
Қазақ «Қариясы бар ел – қазынасы бар ел» дейді. Қазақ «Қариясы бар ел – қазынасы бар ел» дейді. 

Қарияларымызды құрметтеп, ардақтау – біз үшін па-Қарияларымызды құрметтеп, ардақтау – біз үшін па-
рыз. «Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет» ете білген, бізге рыз. «Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет» ете білген, бізге 
тағылымды жол көрсеткен аға ұрпақтың  берген тәрбиесі тағылымды жол көрсеткен аға ұрпақтың  берген тәрбиесі 
мен тәлімі мол. Ақыл – кеңестің, үлгі – өнегенің сарқылмас мен тәлімі мол. Ақыл – кеңестің, үлгі – өнегенің сарқылмас 
кенішіндей болған қарттарымыз сіздер, аман – есен кенішіндей болған қарттарымыз сіздер, аман – есен 
жүргейсіздер! Осы орайда тәжірбиесі мол аға буынның өмір жүргейсіздер! Осы орайда тәжірбиесі мол аға буынның өмір 
жолы біз үшін аса құнды. Сіздер талай жасты тәрбиелеп жолы біз үшін аса құнды. Сіздер талай жасты тәрбиелеп 
, ізбасарларыңызды өсірдіңіздер. Бүгін , еңбектеріңіздің , ізбасарларыңызды өсірдіңіздер. Бүгін , еңбектеріңіздің 
зейнетін көріп отырған шақта да сіздер ұрпақтарыңызға зейнетін көріп отырған шақта да сіздер ұрпақтарыңызға 
игілік пен ізгіліктің, пайым-парасаттың үлгісн танытудан игілік пен ізгіліктің, пайым-парасаттың үлгісн танытудан 
жалыққан емессіздер.Қазыналы қарттарымыздың қатары жалыққан емессіздер.Қазыналы қарттарымыздың қатары 
ортаймасын.  Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға ортаймасын.  Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға 
амандық, құт- береке тілеймін!амандық, құт- береке тілеймін!

Ізгі тілекпенІзгі тілекпен
Бимурат Бимурат БОРАНБАЕВБОРАНБАЕВ,,

              Ескелді ауданның ардагерлер ұйымының төрағасы               Ескелді ауданның ардагерлер ұйымының төрағасы 

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
У каждого человека радости не так уж много. Особенно у нас, У каждого человека радости не так уж много. Особенно у нас, 

у пожилых людей. Мы очень нуждаемся в заботе, во внимании у пожилых людей. Мы очень нуждаемся в заботе, во внимании 
так как стали беспомощными, неспособными к физическому так как стали беспомощными, неспособными к физическому 
труду.труду.
Уже несколько лет отдел занятости и социальных программ Уже несколько лет отдел занятости и социальных программ 

Ескельдинского района,  заботятся о нас. Спасибо руководи-Ескельдинского района,  заботятся о нас. Спасибо руководи-
телю отдела  А.К.Бейсбаеву и  заведующей  Г.О.Далабаевой за телю отдела  А.К.Бейсбаеву и  заведующей  Г.О.Далабаевой за 
их внимание за  заботу о нас, пожилых людей. Я очень благо-их внимание за  заботу о нас, пожилых людей. Я очень благо-
дарна за то, что ко мне приходит человек очень вниматель-дарна за то, что ко мне приходит человек очень вниматель-
ный, доброжелательный чуткий, отзывчивый социальный ный, доброжелательный чуткий, отзывчивый социальный 
работник Жексембекова Алтынай. Она приходит всегда в хо-работник Жексембекова Алтынай. Она приходит всегда в хо-
рошем настроении, поговорит по душам,  подбодрит, окажит рошем настроении, поговорит по душам,  подбодрит, окажит 
помощь по восьми видам услуг.помощь по восьми видам услуг.
От всего сердца желаю всем социальным  работникам здоро-От всего сердца желаю всем социальным  работникам здоро-

вья, семейного благополучия, успехов в жизни и всего самого вья, семейного благополучия, успехов в жизни и всего самого 
наилучшего.  А так же хочу поздравить Всех с празником с «С наилучшего.  А так же хочу поздравить Всех с празником с «С 
днем пожилых людей»!днем пожилых людей»!

В.Ф.ГОЛЫХ

23 қыркүйек күні облыстық 
«Жетісу дарыны» орталығының 
ұйымдастыруымен Ш.Уәлиханов 
атындағы орта мектеп-гим-
назиясында 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 
сынып оқушылары арасында 
«Республикалық балалар оқуы» 
байқауының бірінші (аудандық) 
кезеңі өткізілді. Байқауға аудан 
мектептерінен 68 оқушы қатысты.
 Оқушылар 2 кезеңдік тапсырма орын-

дады: 1. тест тапсырмаларын орындау, 
2. берілген тақырыпқа сай эссе жазу.  
Орындалған жұмыстарды аудан бой-
ынша құрылған әділқазылар алқасы 
тексеріп, жеңімпаздарды анықтады. 
Шешім бойынша: 3-4 сынып оқушылары 
арасында 1 орынды – Жалғызағаш ОМ 
оқушысы А.Мұратханқызы, 2 орындар-
ды – Мелькомбинат НОМ оқушысы 
Д.Досымжан, Кошевой АНОМ оқушысы 
А.Досанхан, 3 орындарды – Титов 
АОМ оқушысы И.Райс, Жақыпбаев 
АОМ оқушысы Ж.Айтахмет Байысов 
АОМ оқушысы А.Абижат, 5-6 сынып 
оқушылары арасында 1 орынды – Сей-
фуллин АОМ оқушысы Ж.Кобланова, 
2 орынды – Қаблиса жырау АОМ 
оқушысы Ұ.Есболатқызы, Жалғызағаш 

24 қыркүйекте 
Мұғалімдер күні 
мерекесіне орай «Менің 
ісім өнеге » атты 
Облыстық спартаки-
ада өтті. Аталмыш 
шара Жетісу облысы 
Талдықорған қаласында 
болды. Басты мақсаты, 
мұғалім құзіреттілігін 
көтеру. Өзгеге үлгі, 
шәкіртке өнеге болу. 
Оқытушының жан-

жақтылығын, шығармашылығын таныту. Мұғалімдер арасындағы 
облыстық спартакиадаға Ескелді ауданының құрама командалары  
қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Атап айтатын болсақ, шахмат 
ойынынан 1 орынды қанжығаға байладық. Ал, үстел теннисінен 3 орынды 
иелендік. Құттықтаймыз!

ЖШ Ақпарат

«Ескелді ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» 
мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен 2022 жылы 27 қыркүйек айында  
жұмыссыздарға әлеуметтік қолдау көрсету мәселелері бойынша аудандық 
мәдениет үйінде «Бос жұмыс орындар жәрменкесі» өткізіді.
Халықты жұмыспен қамтамасыз ету-әрбір мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 

саясатының негізгі басымдықтарының бірі.
Осы іс-шараға Ескелді ауылдық округ әкімдері, мекеме басшылары, жұмыс 

берушілер, шаруа қожалығының және жеке кәсіпкерлердін басшылары, жұмыссыз 
аудан тұрғындары, Ескелді аудандық сот орыңдаушылардың есебінде тұрған борыш-
керлер, Ескелді аудандық пробация қызметінде есебінде тұрған жұмыссыз азаматтар 
шақырылған.
Жәрменкеге18-жұмыс берушілер қатысып, олардың 63-бос лауазымдық орындар 

үсынылды, электронды «Еңбек» биржасынан 42-вакансия ұсынылды. Өз кезегінде 
жұмыссыз азаматтар көкейдегі толгандырып жүрген мәселелері бойынша толыққанды, 
әрі нақты мағлұматтар алды.

«Ескелді ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» ММ

Суицид – это тема, которая часто 
поднимается в средствах массовой 
информации. Однако склонности к 
подобным идеям наблюдаются не 
только у известных личностей. 
Данная тема затрагивает каждого 
человека. Согласно данным исследо-
вателей, каждый пятый человек в 
течение своей жизни сталкивается 
с мыслью о самоубийстве. Для того 
чтобы помочь человеку в подобном 
состоянии, важно иметь представ-
ление о причинах появления мыслей 
о саморазрушении.
Термин «суицид» используется для ха-

рактеристики акта саморазрушения, при 
помощи различных способов, направлен-
ных на намеренное убийство себя. Не-
завершенное действие вышеописанного 
характера именуется термином «парасу-
ицид». 
Довольно распространено мнение о 

том, что люди, идущие на самоубийство, 
обладают слабой волей и видят выход 
из сложившихся жизненных трудностей 
лишь в смерти. Однако данное мнение 
ошибочно, так как порой даже у людей 
с сильной волей появляются мысли о 
смерти. 
Существует десятки кардинально раз-

личающихся причин появления мыслей 
о самоубийстве. Для определенных лиц, 
лишение жизни может быть единствен-
ным видимым способом избавиться от 
боли или чувства отторжения. Причины 
самоубийства могут быть связаны с на-
личием сильных чувств: вина, гнев и 
стыд. Некоторые люди совершают по-
добные поступки, столкнувшись с пре-
дательством близких людей. Существуют 
категория людей, которая идет на само-
убийство из-за нежелания быть обузой 
для своих близких.
Рассматривая вопрос, почему люди со-

вершают суицид, следует уделить особое 
внимание депрессивному состоянию. 
Именно депрессивный синдром увели-
чивает критическое отношение к себе и 
заставляет человека акцентировать вни-
мание на допущенных ошибках. Люди, 
страдающие от тяжелой депрессии на 
протяжении долгого времени, теряют воз-
можность видеть позитивные моменты в 
своей жизни. Депрессивное расстрой-
ство является своеобразной линзой, что 
искажает восприятие окружающего мира. 
Особую выраженность эта патология 
имеет в подростковом возрасте.
По словам ученых, чаще всего само-

убийство совершается в течение трех ме-
сяцев после того, как человек столкнулся 
с психологическим кризисом. Во время 
пребывания в подобном состоянии, на-
блюдается повышенное возбуждение 
нервной системы, что является своео-
бразным предупреждающим сигналом. 
Важно обратить внимание на то, что 

существуют различные виды суицида. 
Выбор между ними зависит от характера 
человека, его темперамента и типа лич-
ности.
Для того чтобы снизить выраженность 

мыслей о самоубийстве, человеку не-
обходима эмоциональная поддержка. 
Получить такую поддержку можно обра-
тившись за помощью к врачу.
Само психотерапевтическое лечение 

направлено на устранение депрессивно-
го расстройства. Человек, страдающий 
от этого заболевания, должен научиться 
контролировать свои мысли и желания. 
Участие врача требуется до того момен-
та, пока больной не научиться преодо-
левать различные жизненные трудности 
самостоятельно.
Под влиянием амбивалентных чувств, 

каждый человек рано или поздно прихо-
дит к мысли о суициде. Находясь в таком 
состоянии, человек нуждается во внима-
нии со стороны окружающих, чтобы по-
чувствовать свою важность и значимость 
в мире.

ЖШ Акпарат

ОМ оқушысы Б.Нұрғазықызы, 3 орын-
ды – Рүстембеков АОМ оқушысы 
А.Ердаулетқызы, Кошевой АНОМ  
оқушысы Ы.Жанарбек, Титов АОМ 
оқушысы М.Алимханов, 7-8 сы-
нып оқушылары арасында 1 орын-
ды – Алдабергенов АОМ оқушысы 
М.Абылайхан, 2 орынды – Титов АОМ 
оқушысы А.Ерадилова, Сейфул-
лин АОМ оқушысы Ә.Еркін, 3 орын-
ды – Қаблиса жырау АОМ оқушысы 
М.Қастерқызы, Жетісу ОМ оқушысы 
Н.Әсет, Кошевой АНОМ оқушысы 
А.Нәбихан, 9-10 сынып оқушылары ара-
сында 1 орынды – қаблиса жырау АОМ 
оқушысы К.Жанарқызы, 2 орынды – Ти-
тов АОМ оқушысы Б.Жұмағазықызы, 
Маметова АОМ оқушысы Н.Өмірбай, 
3 орынды – Б.Жолбарысұлы АОМ 
оқушысы М.Нұрахан, Сейфуллин АОМ 
оқушысы А.Нұржанқызы, Ш.Уәлиханов 
АОМ оқушысы А.Наурызова иеленді. 
Нәтижелер бойынша бірінші орындарға 
ие болған оқушылар облыстық кезеңге 
қатысуға жолдама алды. Жеңімпаздар 
мен қатысушыларды құттықтаймыз! 
Облыстық кезеңге баратын оқушыларға 
сәттілік тілейміз! 

ЖШ Ақпарат


