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АППАРАТ

№8 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Құдабаев Даурен Қожабекұлының өмірбаяны 

мен сайлауалды бағдарламасы
Өмірбаяны

Құдабаев Даурен Қожабекұлы 1985 жылы 26 сәуірде 
Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Таң ауылында дүниеге 
келген. 

Жоғары білімді. 
1991-2002 жылдары №118 орта мектеп, 2002-2006 

жылдары Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетін «Тарих-құқық, экономика негіздері» маман-
дығы бойынша бітірген.

Еңбек жолын 2008 жылдың 1 қыркүйегінде №11 Қы зыл-
орда қалалық мектебінде мұғалім болып бастаған.

2014 жылдың 1 маусымынан бастап «Нұр» шаруа 
қожалығында агроном болып еңбек еткен.

2019 жылдың 7 тамызынан бастап осы уақытқа дейін 
«Өтегенов С» шаруа қожалығының төрағасы болып абы-
ройлы еңбек етті.

Отбасылы, екі ұл, бір қыз тәрбиелеп отыр. 

Сайлауалды бағдарламасы

Қымбатты жерлестер!
 Мен қасиетті Жалағаш ауданына қарасты Таң ауылы 

топырағында туып-өстім. Туған өлкемнің тарихын да, 
халқымның басынан өткен қиын-қыстау кезеңдерді де 
жақсы білемін. Жоғары оқу орнын бітіріп, ағартушылық және 
ауыл шаруашылығы саласында жұмысқа тұрғаннан бері осы 
елімізді  дамыту жолындағы саналуан жұмыстарға  белсене 
араласып келемін. 

Биылғы 19 наурызда ҚР Парламенті Мәжілісіне және 
жергілікті мәслихаттарға депутаттар сайлауын тағайындау 
туралы Президент Жарлығы шыққаннан кейін аудандық 
мәслихаттың депутаты болуға бел будым. Өлкемізді жан-
жақты дамытудың барлық мәселелері аудандық мәслихат 

депутаттарының қолдауымен шешіліп келеді. 
Бұқарбай батыр және Таң ауылдық округтерінде шешімін 

күткен мәселелер жетіп артылады. Екі ауылда да тұрғындар 
өздерін толғандырып жүрген ірілі-ұсақты барлық мәселесін 
алдымен өздері сайлаған депутаттарға айтып жатады.  
Өйткені депутат – халық сенімін иемденген тұлға, аманат 
жүгін арқалаған азамат.

Бүгінгідей күрделі  кезеңде осындай зор сенім мен 
жауапкершіліктің үдесінен табылу кім-кімге де сын бола-
тынын жақсы сеземін.

Мен сайлаушылардың сенімін иемденіп, депутат деген 
мәртебелі мандатқа қол жеткізсем, екі ауыл бойынша 
мынадай өзекті мәселелердің оң шешімін табуына жұмыс 
жасайтын боламын.

Бұқарбай батыр ауылдық округі бойынша

Бірінші кезекте батыр атындағы ауылдағы №33 орта 
мектептің ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстарын жүр-
гізуге ықпал етемін. Былтыр 8 млн теңгеге жоба смета лық 
құжаттары әзірленген.

Мектепті жаңа үлгідегі пәндік кабинеттермен жабдық тау 
қажет.

Бұқарбай батыр ауылының ішкі көшелеріне жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге қаржы бөлінуіне ықпал етемін. Себебі 
жол, жарық, аяқ су, ауыз су сынды мәселелер бірінші кезекте 
шешілуі тиіс. 

Ауылдың көшелеріне жарықтандыру жұмыстарын жүр гі-
зуді кезең-кезеңімен жүзеге асыруды қамтамасыз етемін.

Бұқарбай батыр ауылының орталығына абаттандыру 
жұмыстарын жүргізу де күн тәртібімнен түспейді. Себебі 
қоршаған ортаның, жалпы біз өмір сүріп жатқан қоғамның 
тазалығы баршамыз үшін аса маңызды. 

Соңғы жылдары аймақта ғана емес, жалпы елімізде 

аяқ суға қатысты мәселе күрделеніп келеді. Сырдарияның 
трансшекаралық өзен екенін, сағаның соңында Қазақстан, 
оның ішінде Қызылорда облысының орналасқанын 
ескерсек, бұған түсіністікпен қарауға болады. Алайда кез 
келген тығырықтан шығатын амал болуы тиіс деп есептеймін. 
Сондықтан алдағы уақытта аудандағы, оның ішінде 
Бұқарбай батыр ауылындағы аяқ суға қатысты мәселені 
халықпен бірлесіп шешілу жолдарын қарастырамын.

Ауыл шаруашылығы және агроөнеркәсіп секторының 
алға қарай дамуына өз үлесімді қосамын. Себебі Жала ғаш 
аграрлық аудан болғандықтан оған қарасты кез келген елді 
мекенде бұл салаға қатысты мәселе болмауы тиіс.

Таң ауылдық округі бойынша

Таң ауылындағы «Бозарық» каналының көпірін қайта 
жаңғыртуға қаржы бөлінуіне ықпал етемін. Рас, соңғы 
жылдары ауданда көпір құрылысы қарқын алды. Ендігі 
кезекте бұған қатысты жұмыстар Таңда да жал ғасын табуы 
тиіс деп ойлаймын. 

Полигон құрылысының салынуына атсалысамын.
Ауылдағы Елтай молда көшесінің жарықтанды рылуына 

жұмыс жасаймын.
Екі ауылдық округ бойынша газдандыру мәселесін де 

мінберде көтеріп, оның шешімін табуына ықпал етемін.
Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына жағдай жасап,  

кәсіпкерлердің мемлекеттік бағдарламаларға белсене 
қатысуын ұйымдастырамын. Себебі аудан әлеуетін, халықтың 
тұрмыс сапасын, жалпы әлеуметтің әлеуетін арттыруда бұл 
бағыттағы жұмыстар ерекше маңызға ие. Себебі кәсіпкерлік 
саласы дамыса, ауылдарда бос жаңа жұмыс орындары 
құрылады. Демек, бір ғана кәсіпкерлік саласын дамыту 
арқылы бірнеше мәселенің шешімін табуға жол ашамыз.

Жастар бастамаларын барынша қолдай отырып, 

олардың тегін оқып, қазіргі заман талабына сай мамандық 
иесі атануына, жұмыспен қамтылуына жағдай жасаймын. 
Мемлекеттің болашағын олармен байланыстырғандықтан 
біз жастар саясатының жүйелі жүзеге асуына басымдық 
беруіміз керек.  

Құрметті жерлестер!
 
Алдағы сайлауға бір кісідей белсене қатысып, өз 

таңдауларыңызды жасауға шақырамын. 
 
Қымбатты ауыл тұрғындары!

Сіздер өз таңдауыңызды дұрыс жасайды деп үмітте-
немін. Алдағы саяси науқанда баршаңызды маған дауыс 
беруге шақырамын. 

Қаржысы республикалық бюджеттің 
қаражатынан төленді

№8 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат депутаттығына 
кандидат Тұрсынбай Ғазизбек Қуанбекұлының өмірбаяны мен 

сайлауалды бағдарламасы
Өмірбаяны

Тұрсынбай Ғазизбек Қуанбекұлы 1995 жылы 10 
желтоқсанда Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Таң 
ауылында дүниеге келген. 

2002 жылы Жалағаш ауданы Таң ауылындағы №118 
орта мектебіне қабыл данып, аталған мектепті 2013 жылы 
тәмам дады. 

2013-2017 жылдары Қызылорда қа ла сындағы Болашақ 
университетін «Мем лекеттік жергілікті жерді басқару» 
біліктілігі бойынша бітіріп шықты. 

2017-2019 жылдары «Манақ баба» шаруа қожалығында 
жұмысшы болып еңбек жолын бастады.

2019 жылдың шілде айынан бастап Жалағаш ауданы 
Таң ауылдық округі әкім ші лігінде салықшы қызметін 
атқарып келеді.

Отбасылы, 2 ұл тәрбиелеп отыр.

Құрметті жерлестер!

Өзім үміткер ретінде ұсынылып отырған округ бойынша 
көркейтіп-көгалдандыруды, елді мекен халқының тұрмыс 
сапасын арттыруды негізгі міндетім деп білемін. Бұл бағытта 
алға қойған мақсатым да жоқ емес. Халықтың басым 
дауысына ие болсам, төмендегідей жұмыстарды жүзеге 
асырамын. 

Сайлауалды бағдарламасы

Ауыл тұрмысы түзелуі тиіс
1. Тұрғындардың сапалы өмір сүру дең гейін арттыру 

мақсатында елді мекеннің ішкі көшелеріне жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге;

2. Ауылдағы электрмен жабдықтау жүйелерін қайта 
жаңғыртуға;

3. Елді мекендегі балабақша ғимаратын күрделі 
жөндеуден өткізуге;

4. Ауылдағы мәдени ошағымыз мәдениет үйін күрделі 
жөндеуден өткізуге;

5. Бұқара халықтың салауатты өмір салтын арттыру 
мақсатында және заман талабына сай спорт алаңын күрделі 
жөндеуден өткізуге қолдау көрсетемін.

6. Ауыл тұрғындарының әл-ауқатын көтеру бағытында 
жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді үнемі басты назарда 
ұстауға;

7. Шағын және орта бизнесті дамыту, негізгі басымдықты 
жаңа бастамаларға, жас кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге 
жұмыс жасап, жергілікті бюджетке қосымша кіріс көздерін 
ашуды ұйымдастыруға;

8. Ауыл шаруашылық саласын дағы жұмыстарды 
әртараптандыру арқылы мал азығын дайындау;

9. Бюджеттік салық түсімдерін қамта масыз ету және 
жаңа жұмыс орындарының ашылуына жәрдемдесуге;

10. Жер учаскелерін нысаналы мақсатқа сәйкес 
пайдалану туралы ұсыныс енгізуге және аяқ су мәселесін 
ретке келтіруге ықпал жасаймын.

11. Тұрғындарға сапалы медициналық көмек көр сетуді 
басты назарда ұстаймын.

Әлеуметтің әлеуетін арттыру басты назарда
Халықтың әлсіз топтары, еңбек ардагер леріне, аз 

қамтылған және көпбалалы отбасыларға, мүгедек жандарға, 
мүгедек балаларға, жетім балаларға қамқорлық, қолдау 
жасалуына ықпал етемін. 

Жол, жарық адам өмірінің күретамыры іспетті. Елді 
мекен көшелерiн жарықтандыру, абаттандыру, жолдарды 
асфальттау, жөнге келтiру мақсатында бюджеттен тиiстi 

қаражат бөлдiрудi құзырлы органдарға мәселе етіп қойып, 
орындалуын қамтамасыз ету мақсатында табанды жұмыс 
жасаймын.

 Әрбір тұрғынның өмірі мен денсаулығын сақтау – басты 
міндеттерімнің бірі. Сондай-ақ олардың әлеуметтік жағдайын 
жақсарту маңызды. Бұл ретте ауылда кәсіпкерлік саласын 
дамытып, тұрғындардың туған жерінде өз жобаларын 
жүзеге асыруына жағдай жасауым керек. Қазір кәсіпкерлікті 
дамытуды мақсат еткен мемлекеттік бағдарламалар 
жетерлік. Енді сол бағ дар ламаларды тұрғындардың тиімді 
пай да лануын ұйымдастыру – менің басты міндетім.

Қазір ауылдарда жөндеу жұмыстарын қажет етіп тұрған 
орталық көшелер де жоқ емес. Сол бойынша жұмыстар 
атқарамын. 

Ауылдарда мәдени, қоғамдық жұмыс тарына белсенді 
араласуларын ұйымда стыра отырып, жастардың бос 
уақытын тиімді пайдалануы үшін спорт, білім сала ларында 
мәселенің орын алмауына күш саламын.  

Салық базасын ұлғайту, маусымдық, құрылымдық, 
циклдік жұмыссыздықтарды жою мақсатында инновациялық 
жобаларды ауылға тартуға жұмыс жүргіземін. 

Сондай-ақ кәсіпкерлік саласын дамыту арқылы ауылда 
бос жұмыс орындарының ашылуына жұмыс жасаймын. 

Тұрғындар қауіпсіздігі басты жұмысым болмақ. 
Ауылдарда мал ұрлығы, үй ұрлығы секілді жайттардың 
азаюына байланысты жұмыстарға қолдау білдіремін.

Республикалық, облыстық түрлі жарыс тар мен 
олимпиадалар жеңімпаз дарына аудан дық бюджет есебінен 
қаржылай сыйақылар мен гранттар тағайындау арқы-
лы оқушылардың мотивациясын арттыру бағытын дағы 
жұмыстарды жолға қою.

Осы уақытқа дейінгі жинаған барлық тәжірибемді жүзеге 
асыратын мүмкіндік, халқыма қызмет ету кезеңі келді деп 
ойлаймын. Еліміздегі барлық жаңару мен жаңғырудың, 

билік пен қоғам арасындағы алтын көпір бола аламын деп 
сенім білдіргім келеді.

Мен осы елдің  түлегі, тумасы, азаматы ретінде  барлық 
тәжірибем мен қабілетімді Қазақстан Респуб ликасының 
Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы  Тоқаев бастамашы 
болған түбегейлі реформаларды табысты іске асыруға 
бағыт тайтын боламын. 

Құрметті сайлаушылар!

Сіздердің қолдауларыңызбен ауылы мыздың қа рыштап 
дамуы жолында аянбай қызмет жасауға, әрбір тұрғынның 
сапалы өмір сүруіне жағдай жасауға уәде беремін. Маған 
дауыс берулеріңізді сұраймын.

Қаржысы республикалық бюджеттің 
қаражатынан төленді

Қаржысы кандидаттың 

Сайлау қорының 

қаражатынан төленді. 
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Аппарат мәжілісінің күн тәртібінде 3 мәселе 
қаралып, жеке-жеке талқыланды. Бірінші мәселе 
бойынша аудан әкімінің халықпен кездесуінде 
айтылған ұсыныс-пікірлердің орындалуы туралы 
аудан әкімі аппаратының басшысы Қайрат 
Жаппасбаев баяндама жасады.

Аппарат басшысының мәліметінше, Қа зақ-
стан Республикасы Президентінің «Әкімдердің 
халықпен кездесулерін өткізу туралы» Жар-
лығына сәйкес өткен жылы аудан бойын ша 
барлығы 92 кездесу өткен. Онда тұрғын дар 
тарапынан 139 ұсыныс түскен. Жер қатынас-

тары саласы бойынша 9 ұсыныс, автомобиль 
жолдарын жөндеу және салу бойынша 22 ұсы-
ныс, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет 
және спорт объектілерін жөндеу және салу 
бойынша 18 ұсыныс, ауыз сумен, газбен жаб-
дықтау, электрлендіру, ин тер нет жүргізу бойын-
ша 31 ұсыныс, ауыл шаруа шылығы және 
ветеринария саласына қатысты 3 ұсыныс, абат-
тандыру, санитарлық тазалық және экологияға 
байланысты 13 ұсыныс, басқа да мәселер 
бойынша 43 ұсыныс түскен. 

Баяндамашының сөзіне құлақ түрсек, ұсыныс-
тардың орындалу барысы көңіл көншітпейді. 
Мәселен, жоғарыда аталған 139 ұсыныс-пікірдің 
бүгінгі күнге дейін 68-і орындалса, 43-і орындалу 
үстінде, 6 ұсыныстың мерзімі бар, қалған 22 
ұсыныстың орындалмағаны анықталған. 

Нақты мәліметке сүйенсек, Жаңадария 
ауылындағы №203 орта мектеп ғимаратын, 
Мақпалкөл және М.Шәменов ауылындағы 
балабақша ғимараттарын күрделі жөндеу туралы 
ұсыныстар көтерілгеніне біраз уақыт болса да, 
бүгінге дейін нақты шешімі табылмаған. 

Аққыр ауылдық округі бойынша елді мекенде 
пошта бөлімшесін ашу және Жаңаталап 
ауылдық округі бойынша ауыз су мұнарасын 
ауыстыру туралы мәселе көтерілген. Алайда 
бүгінгі күнге дейін нақты шешімін таппаған. 
Мәдениет ауылдық округі бойынша аяқ су 
келтіру мақсатында «Ияр аша» каналын 
тазарту жұмыстарын жүргізу, елді мекеннің ішкі 
көшелерін жарықтандыру, өндіріс қалдықтарын 
тастайтын полигон орнын қоршау, «Қорқытбай» 
каналының сағасында орналасқан биік трубаны 
төмен түсіру туралы да ұсыныс айтылған. Бірақ 
бұл бағытта ауыл әкімі тарапынан ешқандай 
жұмыс жүргізілмеген. Яғни бюджеттік өтінім 
әзірленіп, жолданбаған. 

Тапсырма орындалуымен маңызды

Кеше аудан әкімі Асқарбек Есжановтың төрағалығымен аппарат мәжілісі өтті. 
Алдымен өңір басшысы аудан әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалған 
Әліби Байнахатов пен аудан әкімі орынбасарының міндетін уақытша атқарушы 
қызметіне тағайындалған Ғани Сүлейменовты әріптестеріне таныстырып, жаңа 
қызметіне сәттілік тіледі. 
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Таң ауылдық округі әкімінің азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның 
ішінде аппарат қызметкерлерін жеке қабылдауды жүргізу кестесі

№ Елді мекен 
атауы

Жеке қабылдауды 
жүргізетін адамның 

тегі, аты, әкесінің аты

Жеке қабылдауды 
жүргізетін 
адамның 

лауазымы

Жеке қабылдау күні 
мен уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

1 Таң Сейдахметов Кайрат 
Бегимович

Таң ауылдық округі 
әкімі

Сейсенбі
сағат 15.00-ден 
19.00-ге дейін

Таң ауылы, Орынбай 
жырау көшесі №5 37-1-63

2 Жаңа қоныс Сейдахметов Кайрат 
Бегимович

Таң ауылдық округі 
әкімі

Жұма
сағат 15.00-ден 
17.00-ге дейін

Жаңа қоныс елді 
мекені, Фельдшерлік 

бөлім 
40-5-60

№8 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Жұмабек Еділ Шынәліұлының 

өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы
Өмірбаяны

Жұмабек Еділ Шынәліұлы 1996 жылы қарашаның 
28 жұлдызында Бұқарбай батыр ауылында дүниеге 
келген. 

Оның балалық шағы осы ауылда өтті және 33 
орта мектепті тәмамдады. 

2014 жылы Қожа Ахмет Яссауй атындағы 
университетке түрік гранты негізінде «Дене 
шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша оқуға 
түскен.

2019 жылы оқуды аяқтаған. Студенттік жылда-
рында оның кәсіпке деген көзқарасы пайда болды, 
өйткені өзі оқыған Түркістан қаласы тұнып тұрған 
мотивация болды.

Ол студент кезінде қалада жүріп саудамен 
айналысты, оқуының соңғы жылдары туризм 
саласына қатты қызықты және оқу аяқтай сала 
Түркістан қаласында туристік агенттік ашуға шешім 
қабылдаған (armantour.kz). 

Бұл бастамасы әлемдік пандемияға тап келіп, 
2020 жылы жауып, туған жерге қайтуға тура келді. 
Өз ауылына келген соң Қуаныш пен Самұрат үшеуі 
пескаблок (zhalagash.blok) өндірісін бастап кетті. 

Бұл жоба карантин кезінде сәтті басталып, 
сол жылдың күзінде мемлекеттен қолдау тауып, 
«Бизнестің жол  картасы – 2025» бағдарламасы 
бойынша грант иеленген. 

Өндіріс ауа райы мен мезгілдерге тығыз 
байланысты болғандықтан қыс мезгілінде тоқтатуға 
мәжбүр болған. 

Ауылдағы Мелиоратор мекемесіне қосалқы 
мердігер болып келісім-шартқа отырған. Сөйтіп жүріп 
мемлекеттік жеңілдетілген бағдарламамен несие 
алып, манипулятор сатып алған, артынан автобус 
алып, жақсы адамдардың қолдауының арқасында 
осы деңгейге жеткен.

Сайлауалды бағдарламасы

Жастар – дамудың қозғаушы күші

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев айтқандай, Қазақстан – жас әрі жастардың 
мемлекеті! Жастарымыз – дамудың қозғаушы 
күші. Барлық мемлекеттік органдардың міндеті – 
жастардың өзін-өзі жақсы танытуына жағдай жасау 

және олардың оң бастамаларына қолдау көрсету. 
Өз бойымдағы жастық күш-жігерімді жинап, ақыл-
парасатымды іске қосып, көшбасшылық қасиетімді 
таныту үшін осы аламан бәйгеге қосылдым. Олай 
болса мен сайлаушылардың көңілінен шығып, жас 
болсам да бас болып, халық қалаулысы деген атқа 
ие болсам, төмендегі мәселелердің шешілуіне күш-
жігерімді жұмсаймын.

Білімді ұрпақ – ел болашағы

Білімді жастар ғана елімізді алға жетелейді. 
Өңіріміздегі білім ошақтарының заманауи техни-
калық базамен жабдықталуына және көпбалалы, 
әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға қайы  рым-
дылық акцияларын ұйымдастыруға атсалысамын.

Жастар – болашықтың алтын кілті

Жаңадан оқу орнын бітіріп келген жас ма-
мандардың жұмысқа орналасуына өз септігімді 
тигіземін. Жастардың кәсіппен айналысуына қолдау 
көрсетемін.

 Дені сау ұрпақ – болашақтың кепілі

Өңіріміздегі спорттық үйірмелерді көбейтуге, 
материалдық-техникалық базалардың заманауи 
болуына, спорттық алаңдарды ашуға жұмыс 
жасайтын боламын.

Ұлттық құндылықтарымызды жастар арасында 
насихаттау. Яғни ауданымызда ұлттық спорттың 
дамуына үлес қосу.

«NEET» санатындағы жастардың бос уақытын 
тиімді ұйымдастыруға және жұмыспен қамтуға ықпал 
етемін.

Жас кәсіпкерлердің дамуына жағдай жасау. 
Яғни мемлекеттік бағдарламалар аясында жас 
кәсіпкерлердің грант алуына және өз бизнесінің алға 
басуына жәрдемдесу.

«Таза ауыл – таза көше» акциясы аясында 
көгалдандыру жұмыстарын жасау. Аталған акция 
аясында өңірімізді жасыл желекке айналдыруда 
белсенділік танытамын.

Ауылымыздың мәдениет ошағы саналатын 
ауылдық мәдениет үйі ғимаратына күрделі жөндеу 
жұмыстарын жасауға ықпал етемін.

Елді мекен ішіндегі көшелердің 100 пайыз толық 

жөнделуіне атсалысатын боламын.
Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында ауылға жарық шамдардың орнатылуына 
жұмыс жасалатын болады.

2026 жылға дейін елді мекенге көгілдір отын 
кіргізу жұмыстарын қолға аламын. 

Құрметті сайлаушылар!

Жоғарыда аталған өз бағдарламамдағы барлық 
жұмыстарды жүйелі орындау өзімнің азаматтық 
парызым деп есептеймін. Әлбетте бұл ретте 
сіздердің қолдауларыңыз бәрінен маңызды. 
Сондықтан алдағы саяси науқанда баршаңызды 
маған дауыс беруге шақырамын!

Алдағы саяси науқан біздің жарқын болашағымыз 
үшін маңызды. Сондықтан оған әрбір сайлаушы 
бейжай қарамаса екен деймін. Мен үшін ауылдық 
елді мекендердің болашағы бәрінен маңызды. Туған 
жерімде кәсіп бастадым. Сондай-ақ оның жемісін де 
көріп келемін. Өзім көз жеткізгеннен кейін ауылдық 
елді мекендерде кәсіпкерлік саласының дамуына 
жұмыс жасаймын. Себебі ол тек жеке адамның 
ғана аяққа тұруына сеп болмайды. Кәсіпкерлік 
саласын дамыту арқылы ауылдық елді мекендердегі 
тұралаған мәселелердің де шешімін табуға болады. 
Біріншіден, ауылда кәсіпкерлік саласының дамуына 
қол жеткіземіз, екіншіден ауылдық елді мекендерде 
өндіріс ошақтарының көбеюіне жол ашамыз. Келесі 
кезекте жұмыссыздық мәселесінің алдын алуға жол 
ашамыз. Мұнан кейін жергілікті халықтың тұрмыс 
сапасының жақсаруына тағы жол ашылады. 

Құрметті сайлаушылар! 
Мен үшін сіздердің қолдауларыңыз бәрінен 

маңызды. Ауыл дамыса, біз алға басамыз. Ал менің 
сайлауалды бағдарламам тұтастай ауылдық елді 
мекендерді дамытуға бағытталған. Сондай-ақ оның 
бәрін жүзеге асыруға менің қарым-қабілетім, күш 
жігерім, жиған тәжірибем жететініне сенемін. Ендігі 
кезекте сіздердің сенімдеріңіз қажет. Сондықтан 
алдағы сайлауда маған қолдап дауыс берулеріңізді 
сұраймын. Ел сенім артса, мен қашанда сол 
халықтың болашағына жұмыс жасауға дайынмын. 

Шыны керек, ауылдағы ағайында кәсіп ашуға 
деген ынта жоғары. Бірақ бағыт керек деп ойлаймын. 
Мәселен, көбісі кәсіп ашамын, іс бастаймын деген 

жандарға мемлекеттен қандай қолдау барын 
біле бермейді. Сондықтан кәсіпкерлікті дамытуға 
бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды ел 
ішінде кеңінен насихаттау керек деп есептеймін. 
Алдағы уақытта аудандық мәслихат депутаты 
болсам, бұл жұмыстардың жүйелі әрі ұдайы 
ұйымдастырылуына бастамашы боламын. Сонда 
ғана өңірлерде кәсіпкерлік саласы дамып, халықтың 
жағдайы жақсарады. 

Құрметті ағайын! 
 Ауылдық елді мекендердің екінші тынысын ашу 

– менің негізгі мақсатым. Оны жүзеге асыру үшін 
алдымен тағы да сіздердің қолдауларыңыз аса 
қажет. Алдағы сайлау осы мақсатқа қол жеткізу үшін 
сіз бен бізге берілген мүмкіндік деп білемін. 

Қаржысы республикалық бюджеттің 
қаражатынан төленді

№9 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Ахетов Куат Адисовичтың өмірбаяны 

мен сайлауалды бағдарламасы
Өмірбаяны

Ахетов Куат Адисович 1978 жылы Қызылорда 
облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылында дүниеге 
келген. Аталған ауылдағы №188 орта мектепті 
бітіріп, Болашақ университетінің “Журналистика” 
факультетінде жоғары білім алған. Журналистика 
саласында жиырма жылға жуық уақыт бойы жұмыс 
істеп келеді. Кәсіби қызметінен тыс қоғамдық ұйымдар 
мен кеңестердің мүшесі ретінде ауданымыздың 
саяси-әлеуметтік өміріне етене араласып, түрлі 
саладағы мәселелерді шешуге атсалысқан. Одан 
бөлек қаламгер, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі ретінде ауданның әдеби-мәдени өміріне 
белсене араласып, қазақ әдебиетіне, ұлттық 
руханиятымызға үлес қосып келеді. 

Отбасылы, бір ұл, үш қыз тәрбиелеп отыр. 

Құрметті сайлаушылар! 

Егер сіздер маған сенім артсаңыздар, мен де 
сіздер үшін адал қызмет етуге қашанда даярмын! 

Менің көздегенім — елдің мүддесі

Халқымызда “аманат” деген қастерлі ұғым бар. 
Бұл ұғым әсіресе ел аманатын арқалаған азаматтарға 
айтылғандай. Билік – кеме, Халық – теңіз. Сол теңіздің 
шалқып толуы да, құрғап тартылуы да халыққа 
байланысты. Ел аманатына адал азаматтар халық 
арасынан шығады. Олар сын сағатта халықтың сөзін 
сөйлеп, жоғын түгендейді. 

Елге адал қызмет қылу – менің де перзенттік 
парызым. Егер елімнің, туған жерімнің қажетіне 
жарасам, мен үшін одан бөлек атақ та, даңқ та, 
мансап та, мерейлі мәртебе де, асқақ абырой да 
жоқ. Сол үшін осы саяси додаға қатысуға бел буып, 
Жалағаш аудандық мәслихат депутаттығына өз 
кандидатурамды ұсынуға шешім қабылдадым және 
мен бұл жолда күш-жігерімді, білімім мен кәсіби 
қызметім барысында жинаған тәжірибемді сарқа 
жұмсаймын. 

Мемлекет басшысының “Жаңа Қазақстан”, “Әді-
летті қоғам” құру бастамаларын жүзеге асыру – 
барша қа зақстандықтардың қасиетті парызы, аза-
мат тық борышы. 

Менің де мақсатым, бағдарым – ауылдардың 
қайта түлеп, жаңаруына, көркеюіне, өсіп-өркендеуіне, 
түйінді мәселелерді шешу арқылы ауыл халқының 

әлеуметтік ахуалының түзелуіне және мәдени-рухани 
жаңғыруына мейілінше ықпал ету. Менің көздегенім – 
халықтың мүддесі. 

Ендеше осы мақсатта Жалағаш аудандық мәс-
лихат депутаттығына кандидат ретінде төмендегі 
сай лауалды бағдарламамды ұсынамын. 

Сайлауалды бағдарламасы

Ауыл көркейсе, ел дамиды

1. Ауылдың жағдайын жақсы білемін деп ойлаймын. 
Өйткені ауылда туып-өстім. Әлі де ауылдың іргесінде 
тұрмыс кешіп келемін. 

Еліміздегі ауыл шаруашылығы саласының да-
муына немесе құлдырауына ауылдардың тікелей 
қатысы бар. Аудан, аймақ тұрғындарын ауыл шаруа-
шылығы өнімдерімен үздіксіз қамтамасыз етіп отыр-
ған – ауылдар. Ендеше ауыл халқы қашанда осы 
тұрғыдан қолдауға зәру. Яғни шалғай ауылдарға аяқ 
су жетіспейді. Бұл мәселе жылдан-жылға күр деленіп 
бара жатыр. Әрине бұл – республикалық деңгейде 
шешілетін мәселе. Десе де мен жан-жақты мүм кін-
діктерді негізге ала отырып, аяқ су тапшылығын шешу 
жолдарын жергілікті және өзге де тиісті орындарға 
депутат ретінде ұдайы жеткізіп отыратын боламын. 

2. Бәріміз де қазіргі жаңа заманға сәйкес сапалы 
өмір сүруге тиіспіз. Бұл орайда ауыл халқы да на-
зардан тыс қалмауы керек. Мемлекет басшысы да 
ауылдық жерлердің әлеуетін көтеруді назарда ұстап 
отыр. Ендеше бұл бастаманы біз де жүзеге асыруға 
міндеттіміз.

Ауыл тұрғындарының өмір сүруіне қолайлы жағдай 
туғызу мақсатында Жалағаш-Аққыр бағытындағы 
күрежолдың ескірген 20 шақырымын қайта күрделі 
жөндеуден өткізуге және ішкі көшелердің асфальт-
талуына ықпал етемін. 

3. Жаңаталап, Аққыр ауылдарына демеушілер 
арқылы балалар ойын алаңдарын салуға; 

2024 жылға жоспарланған Жаңталап ауылдық клуб 
үйінің және 2023 жылға жоспарланған Аққыр ауылдық 
клуб үйінің құрылыс жұмыстарын жеделдетуге ықпал 
жасаймын. 

4. Жаңаталап ауылындағы ауыз суға байланысты 
туындаған мәселені шешуге және ауылдағы ұялы 
байланысты жақсартуға ықпал жасаймын. 

5. Темірбек Жүргенов ауылының ішкі көшелерін 
асфальттауға ықпал жасаймын. 

6. Ауылдардағы кейбір ескірген электр желілерінің 

жаңаруына және ішкі көшелерді жарықтандыруға 
ықпал етемін. 

Ұлт үні, руханият тірегі

7. Ауылдарда мәдени-рухани шараларды жиі 
ұйымдастырып, ауыл тұрғындарының арасына ұлттық 
құндылықтарымызды, мәдени мұраларымызды, та-
рихи жәдігерлерімізді насихаттап, ауыл жастарына 
патриоттық бағытта тәрбие беруге ықпал етемін; 

8. Спорт – денсаулық кепілі. Ауылдарда бұқаралық 
және ұлттық спорт түрлерін жандандыру мақсатында 
түрлі спорттық шаралар өткізуге ықпал етемін. 

Әлеуметтің әлеуетін арттыру алғы шарт

9. Тұрмысы төмен отбасылардың, көпбалалы 
аналардың, мүмкіндігі шектеулі жандардың және 
жалғыз басты азаматтардың мәселелерін және 
құқық тарының бұзылмауын жіті назарда ұстаймын. 

10. Ауылдық округтерде мемлекеттік бағдар-
ламалар арқылы ауыл шаруашылығы саласы 
бойынша кәсіппен айналысамын деген ынталы топқа 
қол дау көрсетемін. 

11. Ауылдардағы көркейту-көгалдандыру жұ мыс-
та рын жандандыруға, санитарлық-тазалық жұ мыс-
тарының жаңаша жүйеленуіне ықпал жасаймын.

Қадірлі жерлестер!

Түтініміздің түзу шығып, керегеміздің кең болуы 
үшін әлеуметтің әлеуетін арттырып, экономиканың 
тамырына қан жүгірту – басты мақсат. Жалпы, Аққыр, 
Жаңаталап ауылын бірлігі жарасқан, сөзі мен ісі бір 
ортадан шығатын елді мекен деп білемін. Ел, халық 
үшін қызмет етемін деген азаматты қашанда қолдап, 
бірге жұмыс істеуге дайын. Әрине ел болғасын 
мәселе туындайды. Ол жасырын емес. Бастысы сол 
мәселені шешу маңызды. Әрине, елді мекендерде 
тұралап қалған мәселелер жеткілікті. Өзім ауылдың 
баласы болғасын болар, ол мәселелерді өте жақсы 
білемін. 

Менің басты міндетім – әрбір қазақстандықтың өз 
әлеуетін іске асыруына теңдей мүмкіндік жасау. Ал 
осы мүмкіндіктерді пайдалану – азаматтарымыздың 
өз таңдауы мен жауапкершілігіне байланысты. 
Мемлекет мұқтаж жандарға атаулы әлеуметтік көмек 
көрсетеді, осы арқылы азаматтардың толыққанды 
әлеуметтік және экономикалық өмірге араласуына 
жол ашады. Осы орайда мен ауданымыздың, оның 

ішінде ауылдарда тұратын отбасылардың әл-ауқа-
тының артуын, сәбилеріміздің бақытты балалық 
ша ғын, өскелең ұрпақтың жарқын болашағын 
қамта   масыз етуге, қарттарға қамқорлық жасауға 
ұмтыламын. 

ҚР-ның Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Халық үніне құлақ асатын» тұжырымдамасын 
іске асыру аясында өңіріміздің әрбір тұрғынының 
мәселесіне жеке мән беріп, шешімін табу үшін қызмет 
етпекпін. Сондықтан сіздерді 19 наурызда өтетін 
ҚР-сың Мәжіліс және әртүрлі деңгейдегі мәслихат 
депутаттарын сайлауында дұрыс таңдау жасап, 
маған дауыс беруге үндеймін. Егер мен сіздердің 
қолдауларыңызбен мәслихат мінберіне өтіп жатсам, 
өзімнің бағдарламамдағы барлық мәселелердің 
жүзеге асуына өмірлік жиған тәжірибемді, білімімді 
және де күш-жігерімді салуға дайынмын. 

Алдағы сайлау мемлекетіміздің болашақ тағды-
рын айқындайтын саяси науқан. Өйткені депутат 
халықтың таңдауы. Халық пен мемлекет арасында 
байланыс орнататын көпір іспетті. Әр сайлаушының, 
әр дауыстың депутат үшін жүгі ауыр, жауапкершілігі 
мол. Ал сол сенімді ақтау – халық қалаулысының басты 
міндеті. Ата-бабамыз «Аманатқа қиянат жасама» 
деп тура айтқан. Сол себепті Жалағаш ауданының 
тумасы ретінде елім, халқым, жерлестерім үшін адал 
да қалтқысыз еңбек етуге уәде беремін.  

Қаржысы республикалық бюджеттің 
қаражатынан төленді

ЖАНЫҢЫЗ БОЛСЫН ЖҰМАҚТА

Жалған дүниеде ең жақын адамыңнан 
айырылғаннан қиыны жоқ. Алланың өлшеп 
берген өмірі, тағдырдың сызып қойған даңғыл 
жолынан ешкім асып өте алмас. Дәм-тұзы 
таусылған адам жалған дүниемен қоштасып, 
келмес сапарға аттанып кете бермек. 2023 
жылдың 22 қаңтарында Жалағаш ауданы 
Бұқарбай батыр ауылының құрметті азаматы, 
еңбек және тыл ардагері Шарипов Мовлади 
Абумуслимұлы өмірден өтті. 

Ол 1933 жылы Шешен автономиялық 
облысының Грозный қаласына қарасты 
Итумкали ауданында дүниеге келген. 
Ұлы Отан соғысы жылдарында тарихи 
кезеңнің тауқыметін көріп, қазақ жеріне 
қоныс аударылған. 11-12 жасында Калинин 
колхозында еңбек жолын бастаған ол елдің 
өркендеуі мен дамуына айтарлықтай үлес 
қосты. Еңбегі еленіп, «1941-1945 жылы ҰОС 

жылдарындағы ерен еңбегі үшін» медалімен 
марапатталған. Мұнан кейін де Ұлы Жеңістің 
30, 40, 50, 60, 65 жылдық медальдарын 
кеудесіне тағып, облыс әкімінің алғысына 
бөленген. 

Бази Исмайловамен шаңырақ көтеріп, 
алты баланы тәрбиеледі. Қазір сол асқар тау 
әке мен ақжаулықты ананың шаңырағынан 
тараған перзенттер өсіп-өнді, барлығы да 
өмірден өз орындарын тауып, әр салада еңбек 
етіп келеді. Алланың жазуымен бізге бар 
жылуын сыйлап, тәлім-тәрбиесін берген аяулы 
әке, ардақты жанның өмірден озғанына да 
қырық күн өте шығыпты. Алланың қалауына, 
тағдырдың ісіне бізде шара жоқ. Ендігі 
жерде біздің қолдан келері қол жайып, құран 
бағыштау ғана. Алла асыл жанның жанын 
жәннаттың төрінде шалқытсын. Топырағы 
торқа, иманы жолдас болсын дейміз.

Шарипов Мовлади Абумуслимұлының 
қырық күндік асы 17 наурыз күні сағат 12.00-
де аудандық «Иманқұл» мешітінде өтетінін 

ағайын-туыс, дос-жаран, құда-жекжатқа 
хабарлаймыз.

Еске алушылар Шариповтар әулеті, 
балалары мен немерелері
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Өмірбаяны

Молдашов Самурат Абилкасимович 1981 
жылдың 3 ақпан күні Қызылорда облысы Жалағаш 
ауданы Мақпалкөл ауылында дүниеге келген. 

1987-1998 жылдары аралығында Мақпалкөл 
ауылындағы Әбдікәрім Оңалбаев атындағы  №117 
орта мектебінде білім алған. 

1998-2002 жылдары аралығында Қорқыт ата 
атындағы мемлекеттік университетінде «Алғашқы 
әскери дайындық және дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі» мамандығы бойынша жоғары білім алған. 

2002-2014 жылдары аралығында Жаңаталап 
ауылындағы №119 орта мектебінде алғашқы әскери 
дайындық пәні мұғалімі болып жұмыс істеді.

2014 жылы қаңтар айынан бастап Әбдікәрім 
Оңалбаев атындағы №117 орта мектебінде мектеп 
директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қыз-
метін атқарып келеді.

Отбасылы, 4 бала тәрбиелеп отыр.
Жұмыс барысында қосымша білімін тереңдетуден 

өтіп, түрлі марапаттаулар мен сертификаттарға ие 
болған. Кәсіби білімді тереңдету мақсатында түрлі 
оқулар мен шеберлік арттыру курстарында білімін 
шыңдау және тәжірибе кеңейтуге аса назар салады. 
Сонымен қатар қоғамдық жұмыстарға барынша 
атсалысып, нәтижесінде облыс, республика дең-
гейінде марапатталған.

Ауыл дамыса, алға басамыз

Ауылдық елді мекендердің еңсесін тіктеу – менің 
де перзенттік парызым. Егер елге, туған жерге 
қызмет қылып, қажетіне жарасақ, өмірлік мақсатым 
орындалды деп білемін. Себебі туған жерге қызмет 
етуді кез келген адам азаматтық парыз деп біледі. 
Сол үшін осы саяси додаға қатысуға бел буып, 
Жалағаш аудандық мәслихат депутаттығына өз 
кандидатурамды ұсынуға шешім қабылдадым 
және мен бұл жолда күш-жігерімді, білімім мен 
кәсіби қызметім барысында жинаған тәжірибемді 
жұмсаймын. 

Мемлекет басшысының «Жаңа Қазақстан», 
«Әділетті қоғам» құру бастамаларын жүзеге асыру 
– баршамыздың азаматтық міндетіміз. Мұны шын 
сезінбесек, бұл бастамалар жай ғана сөз күйінде 
қалады. Президент ортаға ой тастады, ал оны жүзеге 
асыруға баршамыз жауаптымыз.  

Менің де мақсатым – ауылдардың қайта түлеп, 
жаңаруына, көркеюіне, өсіп-өркендеуіне, түйінді 
мәсе¬лелерді шешу арқылы ауыл халқының 
әлеуметтік ахуалының түзелуіне және мәдени-рухани 
жаңғыруына мейілінше ықпал ету. Ал оған қарым-
қабілетім жететініне сенемін. Осы мақсатта Жалағаш 
аудандық мәслихат депутаттығына кандидат ретінде 
төмендегі сайлауалды бағдарламамды ұсынамын. 

Сайлауалды бағдарламасы

Ауылдың жағдайын жақсы білемін. Өйткені өзім 
де ауылда туып-өстім. Әлі де ауылдың іргесінде 
тұрып жатырмыз. 

Елдегі ауыл шаруашылығы саласының дамуына 
ауылдардың тікелей қатысы бар. Аудан, аймақ 
тұрғындарын ауыл шаруашылығы өнімдерімен 
үздіксіз қамтамасыз етіп отырған да ауылдағы 
ағайын. Ауыл халқы қашанда осы тұрғыдан 
қолдауға мұқтаж. Яғни кейбір шалғай ауылдарға 
аяқ су жетіспейді. Бұл мәселе жылдан-жылға 
күрделенбесе, бәсеңдеген емес. Әрине бұл – 
республикалық деңгейде шешілетін мәселе. Десе де  
олай екен деп қарап отыруға тағы болмайды. Мен 

жан-жақты мүмкіндіктерді негізге ала отырып, аяқ су 
тапшылығын шешу жолдарын жергілікті және өзге 
де тиісті орындарға депутат ретінде ұдайы жеткізіп 
отырамын. 

Біз жаңа заманға сай сапалы өмір сүруге тиіспіз. 
Бұл орайда ауыл халқы да назардан тыс қалмауы 
керек. Мемлекет басшысы да ауылдық жерлердің 
әлеуетін көтеруді назарда ұстап отыр. Бұл бастаманы 
біз де жүзеге асыруға міндеттіміз.

Ауыл тұрғындарының өмір сүруіне қолайлы 
жағдай туғызу үшін қайтпек керек? Депутаттыққа 
үміт кер ретінде алдымен осы сауалдың жауабын 
іздедім. 

Біріншіден, Жалағаш-Аққыр бағытындағы күре-
жол дың ескірген 20 шақырымын қайта күрделі 
жөн деуден өткізу керек деп ойлаймын. Сондай-ақ  
ішкі көшелердің де сапасына мән берген дұрыс. 
Осы бағытта күрмеулі мәселелердің шешімін 
табуға жұмыс жасап, ауылдарда жол сапасының 
жақсаруына ықпал етемін.  

Жаңаталап, Аққыр ауылдарына демеушілер 
арқылы балалар ойын алаңдарын салу керек. 
Бұл бастама соңғы жылдары бірқатар ауылдық 
елді мекендерде дәстүрге айналды. Енді шалғай 
ауылда да балаларға базарлық етер дүниені жүзеге 
асыратын уақыт жетті деп ойлаймын. 

2024 жылға жоспарланған Жаңаталап ауылдық 
клуб үйінің және 2023 жылға жоспарланған 
Аққыр ауылдық клуб үйінің құрылыс жұмыстарын 
жеделдетуге ықпал жасаймын. Сондай-ақ Жаңаталап 
ауылындағы ауыз суға байланысты мәселені шешуге 
және ауылдағы ұялы байланысты жақсартуға ықпал 
етемін. Бұл екеуі де шалғай ауыл халқы үшін өзекті 
мәселеге айналып отыр. 

Темірбек Жүргенов ауылының ішкі көшелеріне 
қатысты мәселе де жоқ емес. Сондықтан ауылдағы 
жол сапасын қадағалап, мейлінше елдің кедергісіз 
ортада өмір сүруіне жағдай жасаймын. 

Ауылдардағы кейбір ескірген электр желілерінің 
жаңаруына және ішкі көшелерді жарықтандыруға 
да көңіл бөлу керек. Ал мәдени-рухани шараларды 
жиі ұйымдастырып, ауыл тұрғындарының арасында 
ұлттық құндылықтарымызды, мәдени мұрала-
ры мызды, тарихи жәдігерлерімізді насихаттап, 
ауыл жастарына патриоттық бағытта тәрбие беру 
керек. Өзім мұғалім болғандықтан бұл бағытта тың 
бастамаларды жүзеге асырамын деп ойлаймын. 

Құрметті сайлаушылар!

Жалпы, қандай істе болсын нақты жоспарларымды 
жүзеге асыра отырып, ауданымыздың әлеуметтік-
экономикалық жағдайын көтеруге баса назар 
аударып, әрбір жанұяның мұң-мұқтажы мен талап-
тілегіне әр уақытта мұқият көңіл бөліп, пікірлерімен 
санасып жұмыс жасау керек деп білемін. Себебі 
халық қалаулысы болуды мақсат еткен адамның да 
басты жұмысы осы деп білемін. 

Ауылда балалар тәрбиесіне, білім және 
денсаулық сақтау саласына көңіл бөліп, мәдениет 
пен спорттың, ауыл шаруашылығының дамуына, 
сонымен қатар мемлекет тарапынан қабылданған 
бағдарламалардың орындалуына баса назар 
аудару қажет. Қазір кәсіпкерлік саласын қолдауға 
арналған түрлі мемлекеттік бағдарламалар бар. Ал 
оны ауыл халқының бірі білсе, бірі біле бермейді. 
Сондықтан оны халық арасында кеңінен түсіндіріп, 
елдің кәсіппен айналысуына жағдай жасау қажет.  

Ауылдың әлеуметтік жағынан аз қамтылған 
отбасыларының, көпбалалы аналардың мұң-мұқ-
тажын үнемі назарда ұстау мақсатында құзырлы 
органдарға өткір мәселелер қойып, шешімін табуына, 

ауыл жастарының бос уақытында мәдени, қоғамдық 
жұмыстармен, спортпен шұғылдануына, жұмыссыз 
азаматтарды жұмысқа тартуға күш салу керек. 
Ең әуелі мемлекеттік “Жасыл ел” бағдарламасы 
аясында ауылдық округті көркейту-көгалдандыру 
жұмыстарын қолға алу керек деп ойлаймын. Ең 
бастысы жастар тәрбиесіне көңіл бөліп, қоғамдық 
тәртіптің сақталуын, ауылдағы көше тазалығына 
мән беру, күл-қоқыстарды арнайы тиісті орындарға 
шығару, санитарлық-тазалық нормаларын сақтауды 
ұйымдастыру керек. Себебі тазалыққа тастай талап 
қажет екенін жақсы білеміз. Қоршаған ортаның оның 
ішінде туған жеріңнің таза болғаны кімге болса да 
тиімді, әрине. 

Ауылдық округтегі ауыл шаруашылық саласын 
өркендету мақсатында пайыздық үстемақысы 
төмен несиелік бағдарламалар қарастыруға, 
ауылымыздан түлеп ұшқан беделді азаматтармен 
тығыз байланыста бола отырып, мәдени, спорттық 
іс-шараларға демеушілік жасауға, көпбалалы және 
аз қамтылған отбасыларға демеушілік жасауға 
себепші болсам деймін. Ауыл дамыса, өрісі 
кеңейеді, кәсіпкерлік саласында серпін болса, елді 
мекеннің еңсесі тіктеледі, әлеуметтің әлеуеті артады. 
Сондықтан осы мақсатқа жұмыс жасай отырып, туған 
жерімнің екінші тынысын ашуға жұмыс жасаймын.

Жоғарыда бірқатар мақсат-міндеттеріме тоқ-
талдым. Әрине оны алдағы уақытта жүзеге асыру 
үшін бірінші кезекте сіздердің қолдауларыңыз керек. 
Мен үшін әрбір сайлаушының дауысы маңызды. 
Алдағы саяси науқаннан шет қалмай, баршаңызды 
маған дауыс беруге шақырамын.

Қаржысы республикалық бюджеттің 
қаражатынан төленді

№9 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Молдашов Самурат 

Абилкасимовичтың өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы

№9 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Ахатаев Роллан Ақарыстанұлының 

өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы
Өмірбаяны

Ахатаев Роллан Ақарыстанұлы 1987 жылы 14 қазанда 
Жалағаш ауданы Жаңаталап ауылында дүниеге келген.

1993-2004 жылдары ауылдағы №119 орта мектепте 
білім алған. 

2004-2008 жылдары Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінде «Агроинженерия» маман-
дығы бойынша білім алған. 

2009-2015 жылдары Жалағаш аудандық жұмыс¬пен 
қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азамат¬тардың 
хал актілерін тіркеу бөлімінде қызмет атқарған. 

2014-2016 жылдары Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінде «Математика пәні мұғалімі» 
мамандағы бойынша білім алған. 

2016 жылдан бастап Жаңаталап ауылындағы №119 
орта мектепте математика пәні мұғалімі бо¬лып жұмыс 
жасайды. 

Отбасылы, 3 ұл тәрбиелеп отыр.  

Құрметті сайлаушылар!

19 наурызда еліміз үшін аса маңызды ҚР-ның Мәжіліс 
және мәслихат депутаттарын сайлау науқанына үміткер 
ретінде тіркелдім. Осы орайда сіздерге үгіт-насихат 
аясында өзімнің сайлауалды бағдарламамды ұсынып 
отырмын.

Сайлауалды бағдарламасы

Бұл саяси науқан маған үлкен жауапкершілік жүктейді. 
Себебі мен депутат болған жағдайда тұтас бір аудан, 
ауыл маған сенім артады. Яғни бір өңірдің әлеуеті мен 
тұрмысы менің қарым-қабілетіме, іс жүргізуіме тікелей 
байланысты болады. 

Ауыл – ел бесігі
1. Аққыр, Жаңаталап ауылының әлеуметтік-эконо-

микалық жағдайын жақсарту мақсатында салық базасын 
ұлғайту жолдарын қарастыру;

2. Ауылда көркейту-көгалдандыру, абаттандыру, 
санитарлық тазалық жұмыстарын өз деңгейінде жүргізу; 

3. Ауыл тұрғындарын мемлекеттік, салалық бағдар-
ламаларға қатыстыру арқылы кәсіпкерлікке бейімдеу; 

4. Ауыл көшелерін асфальттау, жарықтандыру 
жұмыстарын қолға алу;

5. Ауыл тұрғындары арасында салауатты өмір салтын 
қалыптастыру мақсатында бұқаралық спортты дамыту; 

6. Учаскелік полиция инспекторы мен ақсақалдар 
алқасы мүшелерімен бірлесе отырып, ауылда қоғамдық 
тәртіптің сақталуы бағытында жұмыс жасау;

7. Жергілікті қоғамдастық өкілдерімен тығыз қарым-
қатынаста  жұмыс жасау негізгі міндетім деп білемін. 

8. Ауылдарда мәдени-рухани шараларды жиі ұйым-
дастыруға қолдау көрсетіп, ауыл жастарына патриоттық 

бағытта тәрбие беруге ықпал етемін; 
9. Ауылдарда бұқаралық және ұлттық спорт түрлерін 

жандандыру мақсатында түрлі спорттық ойындар мен 
шаралар өткізуге қолдау білдіремін.

10. Елді мекен тұрғындарының тұрмысы басты 
назарымда болады. Мемлекет тарапынан көрсетіліп 
жатқан әлеуметтік қолдауларға мұқтаж адамдың қол 
жеткізуін қатаң қадағалаймын. Тұрмысы төмен отбасы-
лардың, көпбалалы аналардың, мүмкіндігі шектеулі 
жандардың және жалғызбасты азаматтардың мәселелерін 
және құқықтарының бұзылмауын жіті назарда ұстаймын.

11. «Дипломмен ауылға» жобасы және жергілікті 
бизнес субъектілерінің қолдауы арқылы ауылға жас 
мамандарды тұрақтандыру бағытында жұмыс жасаймын.

12. Кәсіпкерлік саласы алға баспай, ауылдық округ 
халқының тұрмыс сапасын арттыруға да мүмкіндік 
болмайды. Сондықтан елді мекенде шағын және 
орта кәсіпкерлікті дамыту мақсатында мемлекеттік 
бағдарламалар арқылы ауыл тұрғындарын оқытуға, 
олардың несиелер және грант алуына қолғабыс етемін. 
Себебі бұл сала халықтың әлеуетін арттырудың тиімді 
тұсы екенін жақсы білемін. 

Ауылдың ажары артып, дамуына сеп болатын жарқын 
жобалар да менің назарымнан тыс қалмайды. Шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту мақсатында мемлекеттік 
бағдарламалар арқылы ауыл тұрғындарын оқытуға, 
олардың несиелер және грант алуына қолғабыс етемін. 
Себебі бұл сала халықтың әлеуетін арттырудың тиімді 
тұсы екенін жақсы білемін.    

Құрметті сайлаушылар!

Жалағаштың кез келген ауылы менің туған жерім 
деп білемін. Өзім де ауылдық елді мекен тұрғыны 
болғандықтан ауылдарда тұралаған мәселелер маған 
таңсық емес. Ал оның шешіміне жұмыс жасау үшін бірінші 
кезекте елдің ауызбіршілігі, ынтымағы, қолдауы қажет. 
Сондықтан алдағы саяси науқанда маған дауыс беруге 
шақырамын! 

Кез келген өңірде мәселе болады. Сондай-ақ оның 
шешімінің де болмауы мүмкін емес. Бірақ кейбір елді 
мекендерде мұндай мәселелер тұралап қалады. Оның 
да шешімі бар деп есептеймін. Әсіресе шалғай ауылдық 
елді мекендерде мұндай мәселелердің көптеп кездесуі 
заңдылық. 

Қазір баяғыдай емес, ауылды гүлдендіремін, ауылда 
әр салада серпін қалыптастырамын деген адамдарға 
мемлекет те бар жағдайды жасап қойды. Бірақ көбіне 
тұралаған мәселелер ауылда неге көптеп кездесіп 
жатады? Себебі оның барлығы мінбердегілерге 
жетпеуі әбден мүмкін. Сондықтан мен алдағы сайлауда 
депутат болсам, ауылдық елді мекендердегі тұралаған 
мәселелерді көтеріп, оның шешіміне себепші болсам 
деймін. Әлбетте ол үшін алдымен тағы да сіздердің 
қолдауларыңыз аса маңызға ие. 

Жаңаталап пен Аққыр ауылдық округтері де аудан 
орталығынан шалғай жатқан елді мекендердің қатарында 
екенін жақсы білеміз. Бірақ бұл ауылдың халқы да 
мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көруге құқылы. 
Міне, мен бірінші кезекте осыған елдің көзін жеткізгім 
келеді. 

Ауылдарда жол сапасына қатысты мәселе жоқ 
емес. Негізінен бұл барлық ауылдарда бар мәселе екені 
айтпаса да белгілі. Десе де қазір Жалағаш ауданында 
жол құрылысы қарқын алды. Оның игілігін ауыл халқы да 
көріп жатыр. Аққырда да соңғы жылдары ішкі көшелерге 
асфальт төселді. Бірақ мұнымен ауылдағы барлық ішкі 
көшенің мәселесі шешілді деу қиын, әрине. Сондықтан 
мен алдағы уақытта дептутат болсам, осы мәселелерді 
жергілікті биліктің назарына салып, оның шешіміне 
себепші болсам деймін. 

Жаңаталап ауылдық округінде де дәл осындай 
жағдай. Мұнда да жол сапасына қатысты мәселе жоқ 
емес. Сондықтан бұл елді мекенде де жол құрылысы 
қарқын алуы тиіс деп есептеймін. 

Құрметті сайлаушылар!
Алдағы саяси додада үміткер ретінде бақ 

сынар алдында өз алдыма үлкен мақсат қойдым. 
Оның барлығы ауылдық елді мекендерді дамытуға 
негізделгенін сайлауалды бағдарламамнан байқап 
отырған шығарсыздар. Әлбетте оның жүзеге асуына 
шама-шарқымша жұмыс жасаймын. Десе де ең алдымен 
сіздердің қолдауларыңыз ерекше маңызға ие екенін 
ұмытпайсыздар деп есептеймін. Неге десеңіз, алдымен 
халықтың қолдауы бәрінен маңызды. 

Жарқын болашақ, мәңгілік ел боламыз дейміз. 
Әлбетте оның жүзеге асуы үшін алдымен әрекет керек. 
«Қимылдаған қыр асады» деген де өзіміздің дана қазақ 
емес пе?! Сондықтан біз ауылдың гүлденуіне баршамыз 
жауаптымыз. Осы талапты өз-өзіне қойған кез келген 
жергілікті халық алдағы саяси додаға бейжай қарамайды 
деп ойлаймын. 

Мен қашанда елмен біргемін. Себебі бізді өсірген 
осы халық, осы орта, осы ауылдағы ағайын. Ауылымның 
болашағы – менің болашағым, жалпы мемлекеттің 
болашағы. Сондықтан ауылдық елді мекендердегі 
тұралаған мәселелердің шешіміне баршамыз себепкер 
болуымыз керек. Ол үшін алдымен алда өтетін саяси 
науқаннан шет қалмай сайлауда ел болып белсенділік 
танытуымыз керек деп ойлаймын. Ол Жаңаталап пен 
Аққыр ауылдық округі халқының қолынан келетініне 
сенемін. Себебі бұл шалғай ауылдағы ағайын туған 
жердің болашағына әсте бейжай қараған емес. 

Қадірлі ағайын! 
Елдің ертеңіне жұмыс жасап, ауылдарды абаттан-

дырып, ондағы халықтың тұрмыс сапасының жақсаруына 
шама-шарқымша еңбек ету менің азаматтық міндетім 
деп білемін. «Халық айтса, қалып айтпайды» деген де 

сөз бар. Халық айтты ма, демек ол мәселе елді мекеннің 
екінші тынысын ашуға үлкен кедергі болып тұр деген сөз. 
Сондықтан ауылдағы ағайынның мәселесіне әсте бейжай 
қарамаймын. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын ұсынды. 
Шындығына келгенде мұның барлығы билік пен халық 
арасындағы алшақтықты жақындатуға үлкен сеп болады. 
Бір жағынан елді мекендердегі мәселелер де оң шешімін 
табады. Сондықтан бұл тұжырымдаманың біздің өңірде 
де жүзеге асуына мейлінше себепкер боламын. 

Қадірлі ағайын!
Саяси науқанға да санаулы күндер қалды. Бұл сіз бен 

бізге ауылды гүлдендіруге берілген үлкен мүмкіндік деп 
білемін. Сіздер сайлауда дұрыс таңдау жасасаңыздар 
ауылдық елді мекендердің де болашағы жарқын 
болары сөзсіз. Сондықтан алдағы саяси науқанға 
баршаңызды маған дауыс беруге шақырамын. Себебі 
менің сайлауалды бағдарламам тұтастай ауылдарды 
абаттандыруға негізделген. 

Құрметті сайлаушылар!
Алдағы саяси додада сіздерден үлкен қолдау 

күтемін. Мені халық қолдаса, мен сол халықтың жарқын 
болашағына мейлінше еңбек етемін. Сондықтан 
баршаңызды алдағы сайлауда маған дауыс беруге 
шақырамын. Мен үшін сіздердің әрқайсыларыңыздың 
дауыстарыңыз артылған сенім екенін де естеріңізге 
салғым келеді.  

   
Қаржысы республикалық бюджеттің 

қаражатынан төленді

Өткен аптада өңір басшысы Асқарбек 
Темірбекұлы тұрғындарды жеке мәселелері 
бойынша тағы да қабылдады. Жеке қабылдауға 
келгендердің дені жұмыссыздық мәселесін алға 
тартып, екі қолға бір күрек табылса деген ниетпен 
жүргенін жасырмады.

Бұл мәселе бойынша Асқарбек Темірбекұлы 
өңірде жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатында 
бөлімдер мен мекемелерде жұмыс жасайтын зейнет 
жасына жеткен немесе зейнетке шығып жұмыс жасап 
жатқан мамандарға талдау жасауды тиісті бөлімдерге 
тапсырды. Сондай-ақ ауданда жаңа жұмыс 
көздерін ашу мақсатында салынып жатқан құрылыс 
нысандарының жұмысын мерзімінде аяқтауды және 
өндірістік мақсаттағы кәсіпкерлік бастамаларға 
қолдау көрсетуді басты назарға алып, өзі қадағалау 
жасайтынын жасырмады.

Қабылдау барысында аудан әкімі әрбір тұрғынның 
жеке мәселесін тыңдап, бірқатарына заңдылыққа 
сәйкес жауап берсе, басқа да тұрғындардың 
мәселесін шешу үшін тиісті бөлім басшыларына 
тапсырмалар жүктеді. Сонымен қатар әлеуметтік 
көмек сұраған аудан азаматтарына мүмкіндігінше 
көмек жасалатынын жеткізді.

Иә, аудан басшысы бұған дейін де ауыл 
әкімдеріне тұрғындарды мәселелері бойынша жиі 
қабылдау қажеттігін айтып, елдің ішіндегі тұралаған 
мәселелерді шешуге жұмыс жасауды жүктегеніне 
талай куә болғанбыз. Бастысы, нәтиже бар. “Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет” тұжырымдамасы әрбір 
өңірде осылай іс жүзінде жүзеге асса, халық оның 
игілігін көретіні анық.

“ЖЖ” ақпарат

КЕЗ КЕЛгЕН ЕЛДі МЕКЕНДЕ МӘСЕЛЕ 
БОЛАДЫ. АЛАйДА ОНЫҢ ШЕШіМі ДЕ 
ЖОҚ ЕМЕС. ТЕК хАЛЫҚ үНіНЕ ҚҰЛАҚ 
АСЫп, ЕЛДіҢ МӘСЕЛЕСіН ЕрТЕҢгЕ 
ҚАЛДЫрМАу ҚАЖЕТ. БҰЛ ТҰрҒЫДА 
ЖЕргіЛіКТі ӘКіМДіК ЖүйЕЛі ЖҰМЫС 
ЖАСАп ЖАТҚАНЫН ЖАҚСЫ БіЛЕМіЗ. 
АуДАН БАСШЫСЫ АСҚАрБЕК ЕСЖАНОв 
ТА КЕЗЕКТіЛіКпЕН ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАу 
ӨТКіЗіп, ТҰрҒЫНДАрДЫҢ ТАЛАп-
ТіЛЕгіНЕ ҚҰЛАҚ АСАДЫ. БАСТЫСЫ, 
НӘТиЖЕ БАр.

Тұрғындардың  
талап-тілегін тыңдады
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Сайлау – 20234
№10 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат

депутаттығына кандидат Абдреева Бахыт Токтасиновнаның 
өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы

Өмірбаяны

Абдреева Бахыт Токтасиновна 1970 жылы 
22 мамырда Жалағаш ауданы Мәдениет 
ауылында дүниеге келген. 

1977-1987 жылдары  №32 мектепте орта 
білім алған.

1987-1992 жылдары ҚР мемлекеттік қыз-
дар педагогикалық  институтының физика-
математика  факультетінде математика және 
ин форматика пәнінің мұғалімі деген біліктілік 
алып шықты. 

1993 жылдың қаңтарынан бастап №32 
орта мектептің математика және информатика 
пәнінің мұғалімі болып  еңбек жолын бастады.

2013 жылдың қаңтар  айынан мектеп дирек-
торының бағдарлы оқыту жөніндегі орын-
басары болып қызмет етті. 

2017 жылдың маусым айынан бастап №32 
мектеп-лицейдің директоры қызметін атқа-
рады. 

Мектеп оқушылары аудандық жарыстарда, 
олимпиадада жүлделі орындарды иеленіп 
жүр.  Еңбегі еленіп, аудан әкімінің алғыс хаты, 
облыстық білім басқармасының мақтау қағаз-
дарымен марапатталған.   

Отбасылы, 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп отыр.

Құрметті жерлестер!

Мен 19 наурызда өтетін ҚР-ның 
Мәжіліс және әртүрлі деңгейдегі мәслихат 
депутаттарын сайлау науқанына Мәдениет 
және Мырзабай ахун ауылдарынан үміткер 
ретінде тіркелдім. Мақсатым – өзімнің туған 
жерімнің дамуына үлес қосып, аянбай ету. Ол 
үшін білімім, тәжірибем жететініне сеніммен 
айта аламын. Нақты жүйеленген жоспарым 
мен бағдарламам да дайын. Сол себепті 
сайлауалды үгіт-насихат аясында сіздерге 
сайлауалды бағдарламамды ұсынып отырмын. 
Сайлауалды бағдарламамда аудан дамуында 
атқарылуы керек барлық сала қамтылған 
деп толық сеніммен айта аламын. Тек сол 
бағдарламаны іс жүзінде орындауым қажет. 
Ол үшін маған сіздердің қолдауларыңыз бен 
сенімдеріңіз қажет.

Сайлауалды бағдарламасы

Болашаққа нық қадам бүгіннен 
басталады

Өскелең ұрпақ – ел болашағы. Балалардың 
қауіпсіздігі үшін алдымен Мәдениет ауы-
лындағы Қалдан батыр көшесінің мәселесін 
қойып отырмын. Аталған көшені жарықтандыру 
және жөндеу жұмыстары бойынша тиісті 
орын дармен бірлесіп, оң шешімін табуға өз 
ықпалымды жасайтын боламын.

Тәуелсіз елдің болашағы – білімді ұрпақ. 
№122 орта мектеп ғимаратына күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге қолдау білдіремін.

Мемлекеттік бюджет қаражатынан немесе 
жеке кәсіпкерлерді ұйымдастыра отырып, 
Мәдениет ауылынан балаларға арналған 

ойын алаңын салуға ықпал жасаймын.

халық денсаулығы – ұлт байлығы

Басты байлық – ұлт денсаулығы. Мырзабай 
ахун ауылындағы ауылдық амбулатория 
ғимараты сын көтермейді. Тұрғындардың 
талап-тілегін ескеріп, медициналық нысанның 
құрылысын салуды көтеремін.

Ауылдардың ішінде Мәдениет ауылдық 
ауруханасы ең үлкені. Алайда қазіргі таңда бұл 
нысанның жұмысы тұрғындардың көңілінен 
шықпауда. Аталған нысанның халыққа қыз-
мет жасау жұмыстарын жүйелендіруге өз 
ықпалымды тигізетін боламын.

Елді мекен келбеті назарда

Демеушілер тарапынан ауылдың көркін 
ашатын ғимараттардың бой көтеруіне ықпал 
жасап, елді мекенді көркейтіп-көгалдандыру 
бойынша аянбай еңбек етемін.

Тұрғындардың сапалы өмір сүру деңгейін 
арттыру мақсатында Мәдениет және Мыр-
забай ахун ауылындағы ішкі көшелерге кезең-
кезеңімен жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
қолдау жасаймын. 

Мырзабай ахун елді мекеніндегі тұрғын 
үйлер секторының электр желілерінің құрылы-
сын жүргізуге қолдау білдіремін.

Көше бойларын толықтай жарықтандыру 
назарымда болады.

Клуб – ауыл мәдениетінің ошағы. Мырзабай 
ахун ауылында ауылдық клуб мүлде жоқ. 
Аталған ауылға жаңа ауылдық клуб салуға 
ықпал жасаймын.

Әлеуметтік қолдау жалғаса береді

Баспана, жер кезегінде тұрған азамат-
тардың кезектілікпен баспанаға, жерге қол 
жеткізулеріне аса мән беремін. 

Халықтың аз қамтылған, көпбалалы, осал 
топтарын  қолдау мақсатында демеушілерді 
тартып, қайырымдылық көмектер ұйымдас-
тыруға атсалысамын.

Мемлекеттен берілетін әлеуметтік қол дау-
ларды азаматтардың кедергісіз алуына ықпал 
жасаймын.

 
Қадірлі жерлестер! 

Құрметті сайлаушылар!

Әрбір азаматтың көкейіндегі мәселеге 
мән беріп, соның шешімін табуға жеке-жеке 
жұмыс жасаймын. Халықпен айына кемінде 2 
рет жеке қабылдау өткізетін боламын. Өйткені 
халықпен етене араласып, тығыз байланыс 
жасау мәселенің тез әрі жеңіл шешілуіне 
мүмкіндік береді. «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжырымдамасы аясында 
халықпен кездесулерді жиі ұйымдастырамын 
және де жергілікті билік өкілдерінің де 
атсалысуына ықпал жасаймын. 

халық қалаулысы атану үлкен 
жауапкершілік. 

Сол жауапкерлікті сезіну мен үшін үлкен 
сынақ. Жалпы, мәслихат депутаты болудағы 
мақсатым – елге қызмет ету. Біріншіден, 
халық қалаулысына айлық берілмейді. 
Қызметтік көлікпен де қамтылмайды. Бұл – 
түсінікті тілмен айтқанда, қоғамдық жұмыс. Өз 
қызметіңді атқарасың. Сонымен қоса, елдің 
мәселесіне де назар аударуың керек. Себебі 
саған мәселесін арқалаған мыңдаған адам 
келеді. Олардың көкейінде шешімін тапса 
екен деген үлкен үміт бар. Сондықтан бейжай 
қарай алмайсың деп ойлаймын. «Уақытым 
жоқ» деп айтуға тағы болмайды. Уақыты жоқ 
адам депутат болмауы керек. Жауапкершілік 
арқалап, мандат алдың ба, елдің игілігі үшін 
қызмет ет. Менің түсінігім осындай. Себебі 
депутат – халық пен билік арасындағы алтын 
көпір. Ел арасына ынтымақ пен ырыстың, бақ 
пен берекенің, бақыт пен шаттықтың ұялауына 
да солар ықпал етеді. Ең әрісі, осы елде туып, 
асын ішіп, ауасын жұтып өскен әр азаматтың 
туған жерге еңбек сіңіруі – азаматтық парызы. 

Алдағы сайлауда дұрыс таңдау жасау 
баршамыз үшін маңызды. Өйткені бұл 
саяси науқан арқылы мемлекетіміздің 
болашағы айқындалмақ. Сондықтан ау-
дан мәселесін шеше алатын, сол орынға 
лайықты адамға дауыс беруіміз керек. Ал 
мен өзіме тоқталатын болсам, әрбір дауысты 
ақтау менің ең басты парызым болмақ. 
Баршаңызды маған дауыс беруге шақырамын!

Қаржысы республикалық бюджеттің 
қаражатынан төленді

№10 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Асылбеков Аян Асылбекұлының 

өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы

Өмірбаяны

Асылбеков Аян Асылбекұлы 1988 жылы 2 
наурызда Жалағаш ауданы Мәдениет ауылында 
дүниеге келген.

1994 жылы І.Қабылов атындағы №32 орта 
мектепке 1 сыныпқа қабылданып, 8 сыныптан бастап 
«Облыстық спортта дарынды балаларға арналған 
спорт интернатында «Дзюдо бөлімінде» оқып бітірген. 

2005-2009 жылдары «Әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық Университетінің «Заң» факультетінде білім 
алды. 

2010-2015 жылдары Аймақтық Әлеуметтік Инно-
вация лық университетінің «Дене шынықтыру» фа-
культетін бітірген. 

2010 жылы №14 БЖСМ дзюдо күресінен жат-
тықтырушы болып жұмысқа қабылданды. 

2015 жылдан бастап Қызылорда облысының 
Дзюдо федерациясында спорттық директор қызметін 
атқарады. 

2020 жылы Жалағаш аудандық спорт бөлімінде 
бас маман қызметін атқарған.  

1 санатты жаттықтырушы.
Дзюдо күресінен халықаралық дәрежедегі төреші.
Отбасылы, 3 бала тәрбиелеп отыр.

Сайлауалды бағдарламасы

Балалардың қауіпсіздігі үшін алдымен Мәдениет 
ауылындағы Қалдан батыр көшесінің мәселесін 
ретке келтіремін. Аталған көшені жарықтандыру 
және жөндеу жұмыстары бойынша тиісті орындармен 
бірлесіп, оң шешімін табуға жұмыс жасаймын.

№122 орта мектеп ғимаратына күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге қолдау білдіремін.

 Мемлекеттік бюджет қаражатынан немесе жеке 
кәсіпкерлерді ұйымдастыра отырып, Мәдениет 
ауылынан балаларға арналған ойын алаңын салуға 
ықпал етемін.

Мырзабай ахун ауылындағы ауылдық амбула-
тория ғимараты сын көтермейді. Тұрғындардың 
талап-тілегін ескеріп, медициналық нысанның 
құрылысының басталуына күш саламын. Сондай-ақ 
құрылыс сапасы да ұдайы бақылауымда болады.

Мәдениет ауылдық ауруханасы ауылдық елді 
мекендердегі медициналық нысанның ең үл-
кені болып табылады. Алайда қазіргі таңда бұл 
нысанның жұмысы тұрғындардың көңілінен шық-
пайды. Аталған нысанның халыққа қызмет жасау 

жұмыстарын жүйелендіруге өз ықпалымды тигіземін.
Ауылда инфрақұрылымды дамыту, тұрғындарды 

мемлекеттік қолдау, әкімдіктермен және олардың 
бөлімдерімен бірлесіп, ауылдағы жайылымдық жер 
мәселесін шешу де күн тәртібімнен түспейді.

Осы мәселелер бойынша жобаға сараптама жүргізу 
және жобаларды іске асыруға қаржы бөлу мәселесіне 
бастамашы боламын. 

Тұрғындардың сапалы өмір сүру деңгейін 
арттыру мақсатында Мәдениет және Мырзабай ахун 
ауылындағы ішкі көшелердің кезең-кезеңімен жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге қолдау жасаймын.

Мырзабай ахун ауылында ауылдық клуб жоқ. 
Ауылға жаңа ауылдық клуб салуға ықпал жасаймын.

Мырзабай ахун елді мекеніндегі тұрғын үйлер 
секторының электр желілерінің құрылысын жүргізуге, 
«Таза ауыл» мәдениетін қалыптастыру үшін көркейту 
көгалдандыру жұмыстарын әрі қарай жандандыруға 
ықпал етемін.

Баспана, жер кезегінде тұрған азаматтардың 
кезек тілікпен баспанаға, жерге қол жеткізулеріне аса 
мән беремін. 

Халықтың аз қамтылған, көпбалалы, осал топта-
рын қолдау мақсатында демеушілерді тартып, қайы-
рымдылық көмектер ұйымдастыруға ат салысамын.

Мемлекеттен берілетін әлеуметтік қолдауларды 
азаматтардың кедергісіз алуына ықпал жасаймын.

Елді мекендерде шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту мақсатында мемлекеттік бағдарламалар 
арқылы  ауыл тұрғындарын оқытуға, олардың несие-
лер және грант алуына қолғабыс етемін.

Жеке кәсіпкерлікпен айналысамын, өз-өзімді жұ-
мыспен қамтамасыз етемін дегендерді қолдауға баса 
назар аударамын. 

Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жастар-
дың өз кәсібін ашуына жағдай жасау және кәсіпкерлік 
бастамаларын дамытуға қолдау білдіруге ықпал 
жасап, тиісті жұмыстардың атқарылуы аясында еңбек 
етемін.

Өңдеу өнеркәсібі бағытындағы жобаларды іске 
қосудың жолын қарастырып, ауыл шаруашылығы 
саласын әртараптандыру бағытында жұмыстар 
жүргізуге де мүмкіндік қарастырамын. 

Жер учаскелерін нысаналы мақсатқа сәйкес 
пайдалану туралы ұсыныстар енгізуге, бюджеттік 
салық түсімдерін қамтамасыз ету және тұрғындардың 
салық төлеу мәдениетін қалыптастыруды да күн 
тәртібінен түсірмеймін.

Азаматтардың қауіпсіздігі мен құқықтық қорғалуы 
басты назарымда болады. 

Халықпен «Ашық есік» күні аясында кездесулерді 
жиі өткізуге басымдық беремін.

Өз учаскемде құқық қорғау органдары қызметінің 
заңдылығы мен барынша ашықтығы, сот билігінің 
тәуелсіздігі, мемлекеттік қызметкерлердің заңды бұзу 
фактілерінің жариялылығы қамтамасыз етілетініне 
уәде беремін. 

Қай салада да жемқорлық әрекеттерге жол бермеу, 
адамдарда жемқорлық әрекеттерге төзбестік ахуал 
қалыптастыруға ықпал жасаймын.

Жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша іс-
шараларға қолдау білдіремін.

Мәдениет пен Мырзабай ахун әуелден көршілес 
ауылдық елді мекендер. Ауылы аралас, қойы қоралас 
елді мекен халқы қашанда бірлікті, ынтымақты ту 
еткенін жақсы білеміз. Қай істе де ауызбіршілікте 
болатын ауылдардың болашағы да мені бейжай 
қалдырмайды. Сондықтан мен қос елді мекеннің 
болашағын жарқын етуге талап қылып отырмын.

Иә, мақсат бар, жоспар да жоқ емес. Алайда 
оның жүзеге асуы үшін бірінші кезекте сіздердің 
қолдауларыңыз ерекше маңызға ие. Ел қолдаса, мен 
сол халықтың болашағына қашанда жұмыс жасауға 
әзірмін. 

Мырзабай ахун ауылында бұрыннан мәдениет 
үйі жоқ. Алайда бұл өңір халқы өнерден қаражаяу  
деген сөз емес. Осы ауылдан атақты өнер адамдары 

шыққанын, әлі де бірқатары қазақ өнерін өрге 
сүйреуде еңбек етіп жатқанын жақсы білеміз. Алдыңғы 
із барда ауыл жастары да өнерге бейім болатынын 
аңғару оңай. Сондықтан олардың талабын шыңдау 
үшін бірінші кезекте ауылда мәдениет үйі ғимараты 
болуы керек деп ойлаймын. Мен бірінші кезекте оның 
іргетасының қалануына жұмыс жасаймын. 

Мұнан бөлек ауылда ішкі көшелердің де сапасына 
қатысты мәселе барын жоғарыда айттық. Рас, 
ауылда соңғы жылдары жол құрылысы қарқын алды. 
Алайда әлі де жол сапасына қатысты мәселелер 
бар. Сондықтан мен бірінші кезекте Мырзабай ахун 
ауылындағы ішкі көшелер мәселесінің шешілуіне 
жұмыс жасаймын. 

Мәдениет бұрыннан аудандағы ең үлкен 
ауылдардың қатарынан орын алады. Ауылда 
балабақша бар, ауылдық клуб жаңа, ішкі көшелердің 
сапасына да мән берілген. Енді ауылда кәсіпкерлік 
саласын әлі де дамыту қажет деп ойлаймын. Ол үшін 
әлгіндей ел ішінде кәсіпкерлік саласын қолдауға 
бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды кеңінен 
насихаттау керек деп ойлаймын. Сонда ғана ауылдағы 
ағайын мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көріп, 
ауылда жарқын жобаларын жүзеге асырады. 

Бұл елді мекендегі жұмыссыздық мәселесін 
шешудің де тиімді тұсы екенін сіздер жақсы білесіздер. 
Сондықтан алдағы уақытта ауылда кәсіпкерлік 
саласының дамуына жұмыс жасап, елді мекеннің 
екінші тынысын ашуға жол табамын. 

Құрметті ағайын!
Ауыл – баршамызға ортақ үй. Сондықтан туған 

жерімізді түлетуге бізге үлкен мүмкіндік туып отыр. 
Ол – алдағы саяси науқанда өз таңдауымызды жасау. 
Маған дауыс берген елдің ертеңіне жұмыс жасаудан 
мен қашанда шаршамаймын. Себебі халық сенімін 
мен бәрінен жоғары қоямын. 

Иә, Мәдениет ауылы егін және мал шаруашылығын 
дамытуға қолайлы елді мекендер қатарында екенін 
өздеріңіз де жақсы білесіздер. Алайда бұл ауылда 
басқа да кәсіп ашуға болмайды деген сөз емес. 
Сондықтан ауылдағы басқа да өндіріс ошақтарын 
көбейту керек. Оған тұрғындар тарапынан да ынта 
жоқ емес, мемлекет тарапынан да үлкен қолдау 
бар. Тек сүйемелдеу жұмыстары бізде аз секілді. 
Сондықтан елге бағыт беріп, олардың бұл салада 
табысқа кенелуіне жол ашып, жағдай жасау қажет деп 
ойлаймын.    

Қаржысы республикалық бюджеттің 
қаражатынан төленді

Басқарма басшысының айтуынша, күні ертең 
қала мен барлық аудандарда «Амал» мерекесі мен 
«Сәлемдесу» шаралары өткізіліп, ақсақалдардан бата 
алу, төс қағыстыру рәсімдері ұйымдастырылады. Бұдан 
бөлек, Амал күнінде медициналық мекемелер мен 
әлеуметтік қызмет көрсету нысандарында тұрғындардың 
қатысуымен мерекелік шаралар өткізілмек.

– Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мейрамы іргесі 
сөгілмес бірліктің, ырысы төгілмес тірліктің мерекесі, 
жұртшылықтың бір-бірімен қуана қауышатын сәті. 
Облыс көлемінде әз-Наурызда ұйымдастырылатын 
негізгі шаралар 21-22 наурыз аралығын қамтиды. Жалпы 
наурыз мерекесінің нақышын келтіретін қайырымдылық 
шарасы да жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылып 
отырады. Осыған орай, облыс әкімінің қатысуымен 
«Ақмешіт-Сырдария» мешітінде «Қайырымды 
ұлт» жалпыұлттық қайырымдылық акциясы өтеді. 
Самарқанның көк тасы еріген, барша түркі халықтары 
үшін қасиетті саналатын Ұлыстың Ұлы күні балалар 
үшін де үлкен қуаныш. Осыған орай, аймақтағы барлық 
білім беру ұйымдарында, жоғары және арнаулы орта 
оқу орындарында «Наурыз мейрамы» ұғымының пайда 
болуы, тарихы бойынша танымдық сабақтар өткізіледі. 
Бұдан бөлек, облыстық жастар ресурстық орталығында 
сол жағалау тұрғындарына, оның ішінде жас отбасылар 
мен жеткіншектерге арнап «Төрлет жаңа жылым – 
Наурызым!» атты мерекелік кеш ұйымдастырылады. Бұл 
мерекедегі тағы бір қуанышты жаңалық, қаланың сол 
жағалауында 40 пәтерлі көпқабатты тұрғын үйдің кілті 
табысталады. Сондай ақ, 84 пәтерлі 7 қабатты тұрғын 
үй құрылысының іргетасы қаланады. Ал Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық әмбебап-ғылыми кітапханасында 
«Жақсылыққа жаршы болған Наурызым» атты 
мерекелік шара, «Наурыз – береке, Наурыз – мереке» 
атты кітап көрмесі, бірнеше елдімекенде «Наурыз 
– думан» тақырыбында ұлттық ойын түрлерінен 
сайыстар өткізіледі. Сонымен қатар республикалық 
«Таза табиғат» акциясын өткізуде жоспарланып 
отыр. Мұнан өзге, мерекеге арналған негізгі мәдени-
көпшілік іс-шаралар облыс көлемінде, яғни қала және 
аудандардың орталық алаңдарында өтеді. Ұлыстың 
ұлы күнінде барлық ауданда наурыз көже таратылып, 
ауылдарда ұлттық спорттық ойын түрлерінен сайыстар, 
ойын-сауық кештері ұйымдастырылады. Жалпы 
алғанда, аймақтағы 146 кент және ауылдық округтерде 
мереке аясында барлығы 300-ге жуық мәдени-көпшілік 
шаралар өткізіледі, – деді басқарма басшысы Алмасбек 
Әбілқасымұлы.

“ЖЖ” ақпарат

Сыр өңірінде Ұлыстың ұлы күні 
әз-Наурызда 300-ге жуық мерекелік 
іс-шара ұйымдастырылады. Күн мен 
түн теңеліп, жер мен көкке жан біткен 
Наурыз мерекесінде бірқатар әлеуметтік 
нысандарда ерекше шаралар өткізіліп, 
аймақ басшысының қатысуымен 
бірнеше сырбойылықтарға баспана 
кілті табысталады. Бұл туралы Өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен 
баспасөз конференциясында облыстық 
қоғамдық даму басқармасының басшысы 
Алмасбек Есмаханов хабарлады.

Сыр елі Ұлыстың ұлы күнін 
сән-салтанатымен қарсы алмақ

Брифинг
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Сайлау – 20235 №10 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Шилдебаева Ляйла Алпысбаевнаның 

өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы

Өмірбаяны

Шилдебаева Ляйла Алпысбаевна 1966 жылы 
15 қарашада Қызылорда облысы Жалағаш ауданы 
Аққұм ауылында дүниеге келген.

1974-1984 жылдары Аққұм ауылында №38 
Шымбөгет орта мектебінде білім алды.

1984-1989 жылдары Қызылорда қаласындағы 
Н.В.Гоголь атындағы педагогикалық институттың  
«ПИМНО» факультетін «Бастауыш сынып және 
орыс тілі пәні мұғалімі» мамандығы бойынша бітіріп 
шықты.

1989-1991 жылдары №188 орта мектепте 
бас¬тауыш сынып және орыс тілі пәндерінен 
мұғалім ретінде еңбек жолын бастады.

1991-2005 жылдары №122 орта мектепте 
бастауыш сынып және орыс тілі пәндерінен сабақ 
берді.

2005 жылдың  5 наурызынан бастап №122 
орта мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары қызметін атқарып келеді.

Отбасылы, 3 ұл, 4 немере тәрбиелеп отыр.
Білім беру саласындағы қызметім үшін аудандық 

білім бөлімінің, облыстық білім басқармасының, 
аудан облыс әкімінің «Құрмет» грамоталарымен, 
ҚР Білім және ғылым министрінің алғыс хатымен, 
аудандық және облыстық кәсіподақтың «Құрмет» 
грамотасымен, «Аманат» партиясының алғыс 
хаттарымен, ҚР Тұңғыш Президентінің  алғыс 
хатымен, «Лидер образования» медалімен, «Поли-
цияның анасы» медалдарымен  марапат талған.

Қадірлі жерлестер!

Мен қасиетті Жалағаш жерінде туып өстім. 
Туған өлкемнің тарихын да, халқымның басынан 
өткен қиын-қыстау кезеңдерді де жақсы білемін. 
Жоғары оқу орнын бітіріп, мектепке мұғалім болып 
орналасып, содан бері осы білім саласын дамыту 
жолындағы саналуан жұмыстарға, әсіресе өскелең 
ұрпақты тәрбиелеуде және қоғамдық жұмыстарда 
белсене араласып келемін. Осы бағыттағы 
жұмыстарды жетілдіру, дамыту бағытында ҚР 
Президентінің биылғы 19 наурызда ҚР Парламенті 
Мәжілісіне және жергілікті  мәслихаттарға депу-
таттар сайлауын тағайындау туралы Жарлығы 
шық қаннан кейін аудандық  мәслихаттың депутаты  
болуға бел будым.   

Депутат – халық сенімін иемденген тұлға, 
аманат жүгін арқалаған азамат. Бүгінгідей күрделі  
кезеңде осындай зор сенім мен жауапкершіліктің 
үдесінен табылу кім-кімге де сын болатынын жақсы 
түсінемін.

Егер маған сенім білдірсеңіздер, депуттатық 
өкілеттілігімді пайдаланып, өзекті мәселелерді 
оңтайлы жолдарын қарастырып, сенімдеріңізді 
ақтау үшін  көкейкесті мәселелердің шешімін 
табуға, халық игілігі үшін аянбай еңбек етемін.

Сайлауалды бағдарламасы

1. Әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасы-
ларды, көпбалалы аналардың мұң-мұқтажын үнемі 
назарда ұстау мақсатында құзырлы органдарға 
өткір мәселелерді қойып, шешімін табуға;

2. Жастар мен кітапты байланыстыратын көпір 
кітапхананың, оқырманның талап-тілегін қана-
ғаттандыруға, ауылда мәдени-ағарту қызметін 
жандандыруға, кітапхана ғимаратын салдыруға;

3. «Ұлт болашағы – отбасы тәрбиесі» демекші, 

отбасы институттарын қолдауға басымдық беру 
арқылы ұлттық құндылықтарды сіңіру бағытында 
өңірлік бағдарламаларды жетілдіру, «Аталар 
мектебі», «Әжелер мектебі» клубтарын ашуға;

4. Ауыл жастарының бос уақытын дұрыс 
пайдалануын ұйымдастыру – жастар саясатының 
өзекті мәселелерінің біріне айналу керек. 
Жастардың бос уақытында мәдени қоғамдық 
жұмыстармен шұғылдану бағытында, COWORK-
ING орталықтарының ашылуына, мәдениет үйінің 
ғимаратының салынуына;

5. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Жолдауда спортты дамыту мәселесіне назар 
аударған болатын. Білімді, тәрбиелі әрі дені сау 
ұрпақ – ұлттың ең қымбат байлығы. Ал балалар 
мен жасөспірімдердің оқумен қатар өнер үйреніп, 
спортпен шұғылдануына қолайлы жағдай жасау 
бағытында спорттық комплекстың ашылуына;

6. Ауылдың  көркі – оның тазалығы мен 
жайқалған жасыл желегі. Сондықтан санитарлық 
тазалықты сақтауға, көгалдандыру жұмыстарын 
жүргізуге;

7. «Бала – байлығымыз» дегендей, жас 
бүлдіршіндеріміздің ойнауына арналған ойын 
алаңдарының салынуына;

8. Әрбір жанұяның мұң-мұқтажы мен ұсыныс-
тарына әр уақытта мұқият көңіл бөліп, пікірлерімен 
санасып, олардың өтініштерінің мүм кіндігінше оң 
шешілуіне;

9. Ауылдық округтер аумағындағы шешімін 
таппай отырған күрделі мәселелерді реттеуге 
барынша күш-жігерімді салып, ықпал етемін.

Құрметті сайлаушылар!

Кез келген ауылдың мәселесіз болуы мүмкін 
емес шығар. Қордаланған мәселелер болма-
ғанымен, халықтың көкейінде жүретін бірен-саран 
жасалуы тиіс жұмыстардың болуы анық. Бір 
жылда бәрінің шешімін табу қиындық тудыратыны 
тағы бар. Сондықтан жұмыстарды жоспарлап, 
сол арқылы жүйемен іске кірісу керек. Менің осы 
сайлауда бақ сынауымның себебі де осы. Ауылдың 
көркейіп, дамуына өз үлесімді қосу, еңбегімді сіңіру, 
тұрғындармен бірлесе отырып жарқын жобаларды, 
игі істерді атқару. Болашақта аудандық мәслихат 
депутаттығына үміткер ретінде бірнеше жобаларды 
қолға алмақпын. Оларды мен жаңа жоғарыда айтып 
өттім. Мұнымен қоса осындағы тұрғындардың 
әлеуметтік-экономикалық жағдайын көтеру, соның 
ішінде ауылымыздың экономикасын көтеруге баса 
назар аудару керек. 

Меніңше ағайынның сенімін, жауапкершілігін 
арқалаған азаматқа артылатын сенім өте 
жоғары. Сол сенім үдесінен шығуда жасалатын 
жұмыстардың ауқымы аса маңызға ие. Мәселен, 
білім, денсаулық, мәдениет, спорт салаларының 
дамуына күш салу ел мәдениетінің, әлеуметтік-
экономикалық жағдайының және ауылдағы барлық 
ілкімді істердің бастамасы болуға алып барады. 
Оның ішінде жастар саясатын жүзеге асыру, 
балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру 
назардан тыс қалмауы қажет.

Жалпы халық қалаулысы болу ең үлкен 
жауапкершілік жүгін арқалау екенін жақсы түсінемін. 
Өйткені маған сенім артып, дауыс берген әрбір 
азаматтың талап-тілегін ескеру өте маңызды. 
Олардың әрбірінің көкейінде жүрген мәселенің оң 
бағытта шешімін табу, тек қана мәселе мені қашан 

табады деп отырмай, оның алдын алуға жұмыс 
жасау керек. Бұл үшін мен арнайы сайлауалды 
бағдарламамда өзекті мәселелерді қамтыдым. 
Осыған орай жоспар құрып, жүйелі жұмыстарды 
атап өттім. Мәдениет, спорт, білім салаларына 
да ден қойып, әсіресе жастар саясатын жүзеге 
асыруға және келешек жастардың саналы азамат 
болып қалыптасуына, бос уақыттарын тиімді 
пайдалануына күш салуды көздеп отырмын. 
Өйткені кемел келешегіміздің кепілі бүгінгі жастар. 
Ал олардың сапалы білім мен саналы тәрбиені осы 
бастан бойларына сіңіруі өте маңызды. Бұл тұрғыда 
бүгінгі аға буынның атқарар ісі өте ауқымды деп 
ойлаймын. Айта кету керек, Мәдениеттегі ауыл 
жастарына үлкен қуаныш сыйлаған спорт кешені де 
ауылдың ажарын келістіріп тұр деуге болады. Заман 
талабына сай жабдықталған спорт кешенінде уақыт 
өткізулеріне толықтай мүмкіндік жасалған. Сонымен 
бірге ауыл тұрғындарын бұқаралық спортқа тарту 
жұмыстары қолға алыныпты. Ендігі жерде осындай 
игі істердің толастамауына және жалғасын табуына 
жұмыс істеу біздің міндетіміз деп білемін. Ауыл 
дамыса, аудан дамитыны анық. 

Өздеріңізге белгілі, Мәдениет ауылы тынымсыз 
тірлік жасалып жатқан елді мекендердің бірі. 
Әсіресе ауылды көркейту, дамыту жолында жыл 
сайын жүйелі жұмыстар атқарылуда. Ал әлеуметтің 
әлеуетін көтеру мақсатындағы жұмыстардың бірі 
кәсіпкерлерге қолдау көрсету екені белгілі. 

Сіздер өз таңдауыңызды дұрыс жасайды 
деп үміттенемін!

Болашақ ауылымызды бірге құрайық! Біздің  
тірегіміз – Тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, 
білегіміз – бірлік!

Қаржысы республикалық бюджеттің 
қаражатынан төленді

Өмірбаяны

Айтжанова Гүлжайна Айтжанқызы 1978 жылы 28 
тамызда Жалағаш ауданы Аққұм ауылында дүниеге 
келген. 

Ауылдағы №38 орта мектепті бітіріп, М.Әуезов 
атындағы мемлекеттік университеттің «Мәдени 
тынығу»,  Болашақ университетінің  «Музыкалық 
білім»  бөлімінде  білім алған.

Еңбек жолын Аққұм ауылдық клубында көркемдік 
жетекші болып бастап, қазір аталған клубтың 
басшысы болып жұмыс жасайды.

Осы қызметті атқарған уақытта клубта үйірме 
жұмыстарын жандандырып, тәрбиелеген окушылары 
республикалық, облыстық, аудандық байқау 
жүлдегерлері атанды. Жетістіктерінің нәтижесінде 
бірнеше рет облыс, аудан әкімдерінің алғыс хатымен 
марапатталған. 

2021 жылы өткен ҚР Парламенті Мәжілісі мен 
барлық деңгейдегі мәслихат депутаттығына түсіп, VІІ 
шақырылған Жалағаш аудандық мәслихат депутаты 
атанды. 2 жылда ауылдың көркеюі мен дамуы жо-
лында, көптеген жобалардың орындалуына ат са-
лысты. Аудандық мәслихаттың қабырғасында ат қа-
рушы органдарға депутаттық сауалдар жолдап, жол, 
жарық сынды мәселелердің оң шешілуіне ықпал етті.

2014 жылы аудан әкімінің алғыс хатымен, «Жыл 
үздігі», «Мәдениет  майталманы» номинациясымен 
марапатталған. 

2017 жылы облыстық С.Сармолдин атындағы 
«Үздік клуб – 2017» байқауында бас жүлде иегері 
атанды. 

2017 жылы Ұлттық рейтинг орталығының  
«Айрықша еңбегі үшін» төсбелгісімен;

2018 жылы «Қазақстан Таланттары» шығарм-
ашылық дамыту орталығының «Мәдениет 
майталманы» төсбелгісімен; 

2019 жылы «Жеті өнер» шығармашылығы 
орталығының «Үздік Көшбасшы» төсбелгісімен;

2019 жылы Қазақстандық салалық мәдениет, 
спорт, туризм және ақпарат қызметкерлерінің кәсіптік 
одағынан «Еңбек даңқы» төсбелгісімен;

2019 жылы «Жалағаш ауданына – 80 жыл» 
мерекелік төсбелгісімен марапатталды. 

2020 жылы Мәдениет және өнер саласы 
ұйымдары мен қызметкерлерінің «Рухани Қазына – 
2020»  фестивалінде  клуб ұжымы «Үздік ауылдық 
мәдениет үйі, клубы» номинациясына ие болды.

2022 жылы ҚР Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың алғыс хатымен, 2022 жылы ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігінің «Мәдениет саласының 
үздігі» төсбелгісімен марапатталған.

Отбасында бір қыз, бір ұл тәрбиелеп отыр.

Құрметті жерлестер!

Мен санаулы күннен кейін өтетін еліміз үшін аса 
маңызды ҚР-ның Мәжіліс және әртүрлі деңгейдегі 
мәслихат депутаттарын сайлауға үміткер ретінде 
тіркелдім. Депутат болудағы басты мақсатым – 
өзімнің туып-өскен жерімнің дамуына кішкене болса 
да үлесімді қосу. Егер сіздердің қолдауларыңызбен 
мәслихат мінберіне өтсем, барлық жиған өмірлік 
тәжірибемді, білімімді және күш-жігерімді пайдалана 
отырып, елім үшін аянбай қызмет етемін. Оған нақты 
жоспарым мен бағдарламамда дайын. Сіздерге 
сайлауалды бағдарламамды ұсынып отырмын. 

Сайлауалды бағдарламасы

Әділетті Қазақстанды құру бүгіннен басталады

1. Тұрғындарға қолайлы жағдай жасау 
мақсатында Аққұм ауылында 2024 жылға дейін 
З.Лекеров, Х.Сарбасов, Аққұм және кезең-кезеңімен 
қалған көшелердің жөнделуіне атсалысамын. 

2.  2026 жылға дейін Жаңадария ауылының ішкі 
көшелеріне жөндеу жұмыстарын жүргізуге;

3. Аққұм, Жаңадария ауылдарына кәсіпкерлердің 
демеушілігімен балалар ойын алаңын салуға;

4. Аққұм ауылында Қ.Бекенов, З.Лекеров, 
Абай, Е.Түменбаев, М.Нұрқожаев, И.Мұстаяпов 
көшелерін толық жарықтандыру мәселесі тұр. Осы 
жұмыстардың шешілуі бойынша тиісті атқарушы 
органдармен жұмыс жасайтын боламын.

Ауылдың әлеуеті басты назарда

5. Аудандық маңызы бар «Есет батыр-
Жаңадария» автомобиль жолын орташа жөндеуге;

6. 2026 жылға дейін Аққұм елді мекеніне газ 
желісін тартуға;

7. Аққұм ауылындағы футбол ойын алаңына 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге;

8. Жаңадария ауылындағы №203 орта мектеп 
ғимараты күрделі жөндеуді қажет етеді. Осы білім 
ордасының тиісті жөндеу жұмыстарына атсалысатын 
боламын.

Тұрғындар тұрмысы түзелуге тиіс

9. Тұрмысы төмен отбасылардың, көпбалалы 
аналардың, ерекше балалардың, жалғызілікті 
кісілердің жағдайын әрқашан назарда ұстап, 
барлық әлеуметтік жеңілдіктердің орындалуын 
қадағалап, толыққанды өмір сүру үшін жағдай 
жасауға көмектесу;

10. Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде 
ауылдық округте кәсіпкерлікті дамытуға, оның 
ішінде мал шаруашылығын және бау-бақша 
өнімдерін арттыруға;

11. Шағын және орта бизнесті дамыту, жас 
кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге жұмыс жасап, 
жергілікті бюджетке қосымша кіріс көздерін ашуды 
ұйымдастыруға;

12. Елді мекеннің халқын тұрақтандыру 
мақсатында отбасының рөлін арттыратын және 
отбасылық құндылықтарды нығайтатын, сонымен 
қатар ұлттық құндылықтарды насихаттайтын түрлі 
мәдени шараларды өткізуге;

13. «Таза ауыл» мәдениетін қалыптастыру үшін 
көркейту-көгалдандыру жұмыстарын әрі қарай 
жандандыруға ықпал етемін.

14. Тәрбиелі, ар-ожданды, адал, әділ 
адамды қалыптастыру факторы ретінде отбасы 
институтының рөлін қалпына келтіруге және ең 
жақсы экономикалық және әлеуметтік жағдайлар 
жасауға;

15. Еңбекқорлықты, жауапкершілікті, аға буынға 
құрмет көрсетуді, ойлау еркіндігін, ұлттық дәстүрлер 
мен рухани құндылықтарды сақтауды сіңіруге баса 
назар аудара отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен 
мектепте білім берудегі мәселелерді ескеретін 
боламын.

Құрметті сайлаушылар! 
  
Әрбір ауыл азаматының өтініші мен мәселесі мен 

үшін маңызды. Депутат болсам, «Халық үніне құлақ 
асатын мемлекет» тұжырымдамасын жүзеге асыру 
барысында кемінде айына 2 рет сайлаушылармен 
кездесу өткізіп, әрбір мәселе үшін тұрғындарды 
жеке-жеке қабылдауға ниеттімін. Өйткені депутат 
үшін халықпен бірге болып, әрбір мәселені көзбен 
көріп сезінгенде ғана шешуге болады. Әрине, ел 
болғасын мәселенің туындайтыны белгілі. Ал сол 
мәселенің шешімін табу халық сенімін арқалаған 

депутаттар үшін үлкен жауапкершілік. Сондықтан 
біз сіздермен бірлесе жұмыс жасап, бір-бірімізді 
сеніммен қолдағанда ғана барлық жоспарларымызды 
толық жүзеге асырамыз. Сіздерді әрқашан 
тыңдауға дайынмын және ұсыныс-пікірлеріңізді 
тиісті органдарға жеткізуге жұмыс жасаймын. Өз 
қалауымдағы халықты жасауға емес, сіздер қалаған, 
сіздер таңдаған депутат бейнесін қалыптастыруға 
бар күш-жігерімді саламын.

Құрметті сайлаушылар, алдағы саяси науқанда 
әрбіріміз белсенділік танытып, дұрыс таңдау 
жасауымыз қажет. Әрине, менің дауысым не шешеді 
деген ұғымда кездесетіні өтірік емес. Бірақ ол заман 
өтті. Еліміздің болашағын таңдау біздің қолымызда 
деп сеніммен айта аламын. Баршаңызды сайлауда 
маған дауыс беруге шақырамын.

Қаржысы республикалық
бюджеттің қаражатынан төленді

№11 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Айтжанова Гүлжайна 

Айтжанқызының өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы

Тәуелсіздік жылдарының басынан сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттің негізгі 
міндетіне айналды. Елбасы өзінің саяси 
құжаттарында, Жолдауларында әр саланың 
дамуына бастайтын жолдарға тосқауыл болатын 
жемқорлықпен күресуді назардан тыс қалдырған 
емес. Себебі бұл дерт орын алған ортада пара 
беруші мен пара алушы тұтас мемлекетке зиянын 
тигізеді.

Сыбай¬лас жемқорлықпен күрес аясында 
тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүр¬гізу, 
мемлекет пен азаматтардың өмір сү¬руі¬нің барлық 
салаларында сыбайлас жем¬қорлық пен оның 
көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке 
және оның институттарына сенімін нығайту – бүгінгі 
күн¬дегі басты мақсат. Сондықтан онымен күрес 
тоқтаусыз, барынша қатал әрі нәтижелі түрде 
жүргізілуі тиіс. Ал онымен күрестің тиімділігін арттыру 
кез келген мемлекеттің болашағы үшін стратегиялық 
мәнге ие. Әсіресе бұл серпінді даму үстіндегі және 
бәсекеге қабілетті әлем елдерінің қатарына кіруді 
мақсат етіп отырған біздің еліміз үшін өте маңызды.

Түптеп келгенде мемлекетіміз өркендеп, 
экономикамыз қарыштап дамысын десек, әрбір 
отандас қоғам дертімен күресуді өзінің азаматтық 
парызына айналдыруы керек. Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу және онымен тиімді 
тетіктерді қосу арқылы күресу еліміздің мемлекеттік 
саясатының ажырамас бір бөлшегіне айналып отыр. 
Осы тұрғыда тек ересектер ғана емес, кәмлетке толған 
жастардың да санасына сыбайлас жемқорлықтың 
әр адамның жеке басына және мемлекетке 
тигізетін орасан зор зардабын сіңіре беруге тиіспіз. 
Қоғамға төнген қауіпке қарсы іс шараларды жастар 
арасында жиі өткізіп, заңнамаларды жетілдіру керек. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғам болып күресуді 
тоқтатпағанымыз жөн.

«ЖЖ» ақпарат

ЕЛДЕ МӘСЕЛЕ ЖОҚ ЕМЕС. ОЛАрМЕН 
КүрЕС ЖҰМЫСТАрЫ ДА ТОЛАСТАҒАН 
ЖОҚ. ӨЗЕКТі МӘСЕЛЕЛЕрДіҢ 
ЕҢ БАСТЫСЫ, КүН ТӘрТіБіНЕН 
ТүСпЕйТіНі – СЫБАйЛАС ЖЕМҚОрЛЫҚ. 
БірЕуДіҢ АЛА ЖБіН АТТАуДЫ 
ӘДЕТКЕ АйНАЛДЫрҒАНДАрМЕН 
КүрЕСТЕ МАрДЫМДЫ ЖҰМЫС 
АТҚАрЫЛҒАНЫМЕН, ОНЫ АуЫЗДЫҚТАу 
МүМКіН БОЛМАй ТҰр.

ЕЛДІҢ ЕРТЕҢІН 
БҮГІН ОЙЛАЙық
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Сайлау – 20236 №11 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Турганов Канат Жаксыбаевичтың 

өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы

Өмірбаяны

Турганов Канат Жаксыбаевич 1973 жылы 
27 мамырда Қызылорда облысы  Жалағаш  
ауданының Жаңадария ауылында дүниеге келген. 

1980 жылы Жалағаш ауданы Жаңадария 
ауылындағы №203 орта мектепке 1 сыныпқа 
қабылданған. 

1990 жылы сол мектепті бітіріп, Қорқыт ата 
атындағы педагогикалық институттың «Тарих 
және құқықтану»  факультетіне оқуға түскен. 

1994 жылы институтты бітірген соң №232 
орта мектепке аудандық білім бөлімінің бұйрығы 
бойынша тарих және құқықтану пәнінің мұғалімі 
болып жұмысқа қабылданған. 

1995 жылдан бастап №203 орта мектепке 
мұғалім болып ауысқан. 

Қазіргі уақытта сол мектепте жұмыс жасайды.
Жалағаш аудандық білім бөлімінің алғысымен 

мараптталған.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінің алғыс хатына ие болған.
Жалағаш аудандық білім бөлімі мен аудандық 

кәсіподақ комитетінің «Құрмет» грамотасына қол 
жеткізген. 

Халықаралық Ғылым мен білімді қолдау 
орталығының алғыс хатымен марапатталған. 

Бұрынғы «Нұр Отан» партиясының, аудан 
әкімінің, Қызылорда облыстық қоғамдық даму 
басқармасының алғысымен марапатталған. 

Отбасылы, жолдасы Абизова Айман 
Пернебековна 1976 жылы туған, №203 орта 
мектепте математика пәнінің мұғалімі. Сегіз бала 
тәрбиелеп отыр.

Сайлауалды бағдарламасы

Алдағы саяси науқанда кандидат ретінде 
бақ сынап отырмын. Ондағы мақсат – қара 
бастың емес, халықтың қамы, елдің талап-
тілегін мінбердегілерге жеткізіп, ауылдық елді 
мекендердегі тұралаған мәселелердің шешімін 
табу. Егер алдағы уақытта депутат болсам, 
бірқатар мақсат-міндеттердің жүзеге асуына бар 
қарым-қабілетімді, күш-жігерімді жұмсаймын. 

Қазір ел арасында жол, электр жарығы, 
әлеуметтік ғимараттардың сапасына қатысты 
мәселелер жиі айтылады. Сондықтан мен ең 
әуелі Аққұм ауылындағы З.Лекеров, Х.Сарбасов, 
Аққұм көшелерінің сапасына мән беремін. Бұл 
жұмыстарды 2024 жылға дейін жүзеге асыруға 
бел буып отырмын. 

Ал 2026 жылға дейін Жаңадария ауылының 
ішкі көшелеріне жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
себепкер боламын. Аққұм, Жаңадария ауыл-
дарына кәсіпкерлердің демеушілігімен балалар 
ойын алаңын салуға атсалысамын.

Аққұм ауылындағы Қ.Бекенов, З.Лекеров, 
Абай, Е.Түменбаев, М.Нұрқожаев, И.Мұстаяпов 
көшелерін толық жарықтандыру қажет. Осы 
мәселелердің шешілуі бойынша тиісті атқарушы 
органдармен жұмыс жасап, ел арасындағы 
түйткілді мәселелердің шешілуіне күш саламын.

Аудандық маңызы бар «Есет батыр-
Жаңадария» автомобиль жолын орташа жөндеу 
қажеттігі бұған дейін де айтылған. Былтыр жол 
құрылысы басталды. Бұйыртса, басталған 
істі аяқсыз қалдырмауға, құрылыс сапасын 
бақылауға күш саламын. 

Қазір аудан орталығын былай қойғанда 
ауылдық елді мекендерді газдандыру жобалары 
қолға алына бастады. Осы ретте күрежолдың 
бойында орналасқан Аққұм елді мекеніне 
газ желісін тарту қажет деп есептеймін. Бұл 
жұмыстарды 2026 жылға дейін толық аяқтау 
қажет. 

Аққұм ауылындағы футбол ойын алаңына 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге күш саламын. 

Жаңадария ауылындағы №203 орта мектеп 
ғимараты күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. Осы 
білім ордасының тиісті жөндеу жұмыстарына 
атсалысатын боламын.

Тұрмысы төмен отбасылардың, көпбалалы 
аналардың, ерекше балалардың, жалғызбасты 
кісілердің жағдайын әрқашан назарда ұстап, 
барлық әлеуметтік жеңілдіктердің орындалуын 
қадағалап, толыққанды өмір сүруі үшін жағдай 
жасаймын.

Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде 
ауылдық округте кәсіпкерлікті дамытуға, оның 
ішінде мал шаруашылығын және бау-бақша 
өнімдерін арттыруға, шағын және орта бизнесті 
дамыту, жас кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге 
жұмыс жасап, жергілікті бюджетке қосымша кіріс 
көздерін ашуды ұйымдастыруға атсалысамын.

Елді мекеннің халқын тұрақтандыру мақ-
сатында отбасының рөлін арттыратын және 
отбасылық құндылықтарды нығайтатын, сонымен 
қатар ұлттық құндылықтарды насихаттайтын 
түрлі мәдени шараларды өткізуге себепкер 
боламын. 

«Таза ауыл» мәдениетін қалыптастыру үшін 
көркейту-көгалдандыру жұмыстарын әрі қарай 
жандандыруға ықпал етемін.

Қадірлі ағайын!

Сайлаудың да басталуына он күннен астам 
уақыт қалды. Сіздердің таңдау жасап, дауыс 
беруде дұрыс шешім қабылдайтындарыңызға 
сенемін. Елдің ертеңіне жұмыс жасайтын уақыт 
келді. «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын бірге жүзеге асырамыз 
десеңіздер баршаңызды маған дауыс беруге 
шақырамын. 

Иә, қазір елдің ішінде тұралаған мәселе 
көп. Әсіресе ауылдық елді мекендерде жетіп 
артылады. Оның бәрін бір уақытта жүзеге асыру 
мүмкін емес. Алайда мінбердегілерге жеткізіп, 
кезең-кезеңімен жүзеге асыруға мүмкіндік жоқ 
емес. 

Құрметті сайлаушылар! 

Жаңадария аудан орталығынан шалғай 
демесеңіз, ауыл шаруашылығын дамытуға 
қолайлы елді мекен. Өзім осы ауылдың перзенті 
болғандықтан ауылдың абаттануына, елді мекен 
халқының әлеуетінің артуына, экономикасының 
нығаюына жұмыс жасауды азаматтық міндетім 
деп білемін. Алдағы сайлауда үміткер ретінде бақ 
сынап отырғаным да сондықтан. 

Туған жерінің түлеуіне жұмыс жасау кез келген 
азаматтың міндеті деп білемін. Жаңадарияның 
бүгінгі тыныс-тіршілігі маған таңсық емес. 
Ауылдың алдағы даму жоспарына елді мекеннің 
екінші тынысын ашатындай жарқын жобаларды 
арқау еттім. Мұның бәрі менің сайлауалды 

бағдарламамда толық қамтылған.   
Ауылда балалар тәрбиесіне, білім және 

денсаулық сақтау саласына көңіл бөліп, мәдениет 
пен спорттың, ауыл шаруашылығының дамуына, 
сонымен қатар мемлекет тарапынан қабылданған 
бағдарламалардың орындалуына баса назар 
аудару қажет. Қазір кәсіпкерлік саласын қолдауға 
арналған түрлі мемлекеттік бағдарламалар 
бар. Ал оны ауыл халқының бірі білсе, бірі біле 
бермейді. Сондықтан оны халық арасында 
кеңінен түсіндіріп, елдің кәсіппен айналысуына 
жағдай жасау қажет.  

Сөз басында айтқанымдай, осындай маңызды 
науқанда бақ сынау және ел сенім артып жатса, 
сол сенім үдесінен шығуға жұмыс істеу –  мен 
үшін үлкен құрмет. Себебі маған ауданымыздың 
және соның ішінде өзімнің туып өскен ауылымның 
әлеуметтік-экономикалық жағдайының дамуына 
зор үлес қосу мүмкіндігі туып отыр. Егер мен 
алдағы науқанда қажетті дауысты жинап, 
ауылдастарымның сенімін арқалайтын болсам, 
ауылдың дамуына қандай үлес қоса аламын? 
Әрине бұл менің үміткер болып тіркелудегі де 
басты мақсатым, осы сауалдың жауабына жұмыс 
жасау болып табылады. Бұл мақсат-міндетімді 
жүзеге асыруға қарым-қабілетім, күш-жігерім 
жетеді деп ойлаймын. 

Ауылдың болашағын жарқын ету сіз бен 
біздің қолымызда. Сіздер дұрыс таңдау жасап, 
маған дауыс берсеңіздер, мен қашанда елдің 
сенімін ақтауға дайынмын. Сондықтан алдағы 
саяси науқанда баршаңызды маған дауыс беруге 
шақырамын! 

Қаржысы республикалық
бюджеттің қаражатынан төленді

№11 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Көшеров Абай Қырғызбайұлының 

өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы
Өмірбаяны 

Көшеров Абай Қырғызбайұлы 1981 жылы 20 
ақпанда Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққұм 
ауылында дүниеге келген.

Еңбек жолын 2004 жылдың 1 қазанда Қызылорда 
облыстық статистика басқармасының Жалағаш 
ауданы Бұқарбай батыр ауылдық округінде статист 
маманының міндетін уақытша атқарушы болып 
бастады.

2004-2005 жылдары Қызылорда облыстық ста-
тистика басқармасының Жалағаш ауданы Бұқар бай 
батыр ауылдық округінің статист маманы;   

2005-2007 жылдары Жалағаш ауданы Жаңаталап 
ауылдық округі әкімі аппаратының маманы;

2007-2008 жылдары Жалағаш ауданы Аққұм 
ауылдық округі әкімі аппаратында маман міндетін 
уақытша атқарушы; 

2008-2017 жылдары Аққұм ауылдық округі әкімі 
аппаратының жетекші маманы болып қызмет еткен.

2017 жылы 17 тамыздан бастап Аққұм ауылдық 
округі әкімі аппаратында бас маман қызметін 
атқарып келеді. 

Отбасылы, 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп отыр.

Қадірлі жерлестер!

19 наурызда ҚР Мәжілісі және мәслихат 
депутаттарын сайлау науқанына өзімнің кандида-
турамды ұсындым. Мақсатым ауылдың әлеуметтік-
экономикалық жағдайын одан әрі дамы тып, тұр-
ғындардың әл-ауқатын арттыру болып табылады. 
Ол үшін мен мәслихат депутаты болып, халықтың 
мәселелерін мінберде көтеремін. Сондықтан елді 
мекеннің өзекті мәселелерін жан-жақты бағамдап, 
жүйелі сайлауалды бағдарламамды жазып шықтым. 
Сол бағдарламамның орындалуы сіздердің қолдау-
ларыңызға байланысты болмақ. «Ер жігіттің екі 
сөйлегені – өлгені» демекші, мен өз уәдемде тұрамын. 

Сайлауалды бағдарламасы

Абаттанған ауыл, қуатты мемлекет

1. Ауылда балалар тәрбиесіне, білім және 
денсаулық сақтау саласына көңіл бөліп, мәдениет 
пен спорттың, ауыл шаруашылығының дамуына, 
сонымен қатар мемлекет тарапынан қабылданған 
бағ дар ламалардың орындалуына баса назар 

аударамын.
2. Ауылдың әлеуметтік жағынан аз қамтылған 

отбасылардың, көпбалалы аналардың мұң-мұқта-
жын үнемі назарда ұстау мақсатында құзырлы 
органдарға өткір мәселелер қойып, шешімін табуына, 
ауыл жастарының бос уақытында мәдени, қоғамдық 
жұмыстармен, спортпен шұғылдануына, жұмыссыз 
азаматтарды жұмысқа тартуға ықпал етемін.

3. Мемлекеттік “Жасыл ел” бағдарламасы 
аясында ауылдық округті көркейту-көгалдандыру 
жұмыстарын қолға аламын.

4. Ауылда учаскелік полиция қызметкері мен 
ақсақалдар алқасы және көше комитеті төра ғала-
рымен бірлесе отырып, жастар тәрбиесіне көңіл 
бөліп, қоғамдық тәртіптің сақталуын, ауылдағы 
көше тазалығына мән беру, күл-қоқыстарды арнайы 
тиісті орындарға шығару, санитарлық-тазалық нор-
маларын сақтауды ұйымдастырамын.

5. Ауылдық округтегі ауыл шаруашылық саласын 
өркендету мақсатында пайыздық үстемақысы төмен 
несиелік бағдарламалар қарастыруға, ауылымыздан 
түлеп ұшқан беделді азаматтармен акциялар өткізе 
отырып, мәдени, спорттық іс-шараларға демеушілік 
жасауға, көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға 
демеушілік жасауға тікелей ықпал етемін.  

6. Ауылдық округке коммуналдық тұрғын үй 
қорының сақталуын және автомобиль жолдарының 
салынуын, қайта жаңартылуын, жөнделуiн және күтiп 
ұсталуын қамтамасыз етіп, елді мекен көшелеріне 
кезең-кезеңімен асфальт төселуіне және көше 
жарығын орнатуға ықпал етемін. 

7. Ауылдық округтегі балалардың мектепке 
толық тартылуын қамтамасыз етуге, тұрмысы төмен 
отбасы балаларына мемлекет тарапынан қамқорлық 
жасауды қадағалаймын, білім беру ұйымдарының 
материалдық-техникалық базасын нығайтуға күш 
саламын.

Құрметті сайлаушылар!

Ата-баба мұрасын қастерлеп, құрметтейтін және 
ауыл болашағы үшін бар пейілімен алаңдайтын әрбір 
сайлаушы менің бастамаларымды қолдайтынына 
және ауданымызды одан әрі дамыту жолындағы 
ортақ істе қозғаушы күшке айналатынына сенімдімін. 
Сондықтан алдағы саяси науқанда маған дауыс бе-
ру леріңізді сұраймын. Ел дамуында елеулі еңбек 
етемін!

Жаңадария аудан орталығынан шалғай жатқан 
ауылдық елді мекендердің қатарында екенін 
баршаңыз жақсы білесіздер. Ауыл негізінен мал 
шаруашылығын дамытуға қолайлы. Күріш алқаптары 
жоқ демесеңіз, елді мекенде бақша дақылын күтіп-
баптап, табыс табамын деген жандар үшін де бұл 
ауыл қолайлы болып табылады. 

Сондықтан мен алдағы уақытта ауылда аяқ су 
мәселесінің орын алуына жол бермей, жергілікті 
халықтың бақша салып, мол табысқа кенелуіне 
жағдай жасаймын. Каналдарды тереңдетіп қазып, 
ауылға аяқ судың келуіне кедергілерді жоямын. 
Сондай-ақ сусорғыш насостар әкеліп, елді мекен 
халқының егін шаруашылығымен де айналысуына 
бар жағдайды жасаймын. 

Иә, соңғы жылдары Жаңадарияда жол құрылысы 
қарқын алды. Орталық көшеге жарық жүріп, ішкі 
көше асфальтталды. Бірақ жол сапасына қатысты 
ауылда басқа да мәселелер бар. Алдағы уақыттың 
соның кезең-кезеңімен оң шешімін табуына себепкер 
боламын.

Ауылдағы білім ошағы да күрделі жөндеуді қажет 
етеді. Сондықтан алдағы уақытта ауыл жастарының 
кедергісіз сапалы білім алуына жағдай жасау үшін 
ауыл мектебін күрделі жөндеуден өткізуге ықпал 
етемін. Бұл бірінші кезекте ауылдағы білім сапасының 
жақсаруына үлкен сеп болары анық. Болашағын 
жастармен байланыстыратын мемлекетте білім 
аламын деген жастар үшін ешқандай кедергі 
болмауы керек деп есептеймін. Сондықтан алдағы 
уақытта осы мәселенің шешіміне жұмыс жасауды күн 
тәртібінен түсірмеймін. 

Аққұм да аудандағы үлкен ауылдардың бірі 
екенін жақсы білесіздер. Алайда қазір бұл ауылда 
жол сапасына қатысты мәселе жетерлік. Сондықтан 
алдағы уақытта ауылда жол құрылысының қарқын 
алуына жұмыс жасаймын. Бұл бірінші кезекте елдің 
иігілігне жасалған жарқын жоба боларына мен 
сенемін. Мен үшін елдің сенімі, олардың талап-тілегі 
бә  рінен жоғары. Сондықтан халық арасындағы 
мәсе ленің шешіміне жұмыс жасауды күн тәртібінен 
түсірмеймін. 

Әсіресе ауылда ішкі көшелердің сапасына 
қатысты жиі сын айтылады. Мен оның шешіміне 
жұмыс жасасам деймін. Ол үшін әлбетте бірінші 
кезекте сіздердің қолауларыңыз бәрінен маңызды. 

Құрметті сайлаушылар!

Алдағы саяси науқан сіз бен бізге ауылдың 
болашағына жұмыс жасауға берілген үлкен 
мүмкіндік деп білемін. Біз ауылдық елді мекендерді 
дамыту арқылы келешекке жол ашамыз. Ауыл 
дамыса, елдің тұрмысы түзеледі, әлеуметтің әлеуеті 
артады. Сондықтан мен алдағы саяси науқанның 
қорытындысымен депутат болсам, бірінші кезекте 
Жаңадария мен Аққұм ауылдарының болашағына 
аянбай еңбек етімін. 

Қадірлі ағайын!

 Қазір ауылдың болашағы сіздердің қолдарыңызда 
тұр десем, қателеспеймін, сіздер сайлауда дұрыс 
таңдау жасап, маған дауыс берсеңіздер онан кейін 
мен қос елді мекеннің болашағына шама-шарқымша 
жұмыс жасаймын. Сондықтан баршаңызды мені 
қолдауға шақырамын. Сіздердің таңдауларыңыз 
бәрінен маңызды. 

Қаржысы республикалық
бюджеттің қаражатынан төленді

Ең алдымен көктемгі әлсіздікке бей-жай 
қарамаңыз, қалжыраған ағзаға аздап көмектесіңіз. 
Қажетті дәрумендерді ішіңіз, балғын жемістер мен 
көкөністерді көбірек жеңіз. Таза ауада жиі серуендеп, 
бойыңызды сергітіңіз. Әлсіздіктен арылуға 
көмектесетін әдістердің бірі – адамтамырмен 
(женьшень) жасалатын тұнба. Бұл тұнба жалпы қан 
айналымды реттейді. Ағзаның ауруға қарсыласуын 
күшейтеді, қан қысымын қалпына келтіреді әрі 
жүйке жүйесін жақсартады. Ол үшін күніне 3 рет 
15-25 тамшы адамтамыр тұнбасын ішу керек. 
Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізесіз. 
Сермене де (лимонник) – тыныс жолдарын, көру 
қабілетін, қандағы қант мөлшерін, қан тамырларын, 
асқазан жарасын емдеу үшін кеңінен қолданылады. 
Аты аталған аурулардан алыс болу үшін күніне 15-
20 тамшы сермене тұнбасын ішесіз. Емді күніне 3 
рет тамақтанудан 30 минут алдын қабылдаңыз. 
Сондай-ақ маралтамыр да (левзея) – бауыр 
ауруына керемет емдік шөп деп саналады. Сонымен 
қатар қан тамырларды кеңейтеді, гемоглобинді 
көтереді. Емдік үшін 1 ас қасық суға 20-30 тамшы 
маралтамырды қосып ішесіз. Емді күніне 3 рет 
тамақтан алдын жүргізу керек. Ал қызғылт семізот 
(родиола розовая) – орталық жүйке жүйесіне 
пайдалы. Жүрегі ауыратындарға таптырмайтын дәрі 
дейді мамандар. Әсіресе жас балалардың ағзасын 
қуаттандырады. Жұмысқа қабілеттілікті арттырып, 
зат алмасуды жақсартады. Есте сақтау қабілетіңізді 
жоғарылатып, көңіл-күйіңізді көтереді. Ем үшін 5 
тамшыдан 25 тамшыға дейін қабылдайсыз. Емді 
күніне 3 рет тамақтанудан 30 минут алдын жүргізесіз. 

Иммунитетті көтеріп, бойдағы вирустан арылуға 
қарапайым қайнаған судың да пайдасы бар. Су 
– іш қатуды емдеп, буындардағы және басқа да 
мүшелердегі артық тұздарды, бүйрек пен бауырдағы 
тастар мен шлактарды шығарады. Қайнаған су ішуді 
бастағаннан кейін бірнеше күн өткен соң буындарда, 
бүйректе ауырсыну, зәрдің түсінің өзгеруі 
байқалады. Бұл – ағзаңызда оң үдерістердің жүріп 
жатқандығының белгісі. Қайнаған су қаншалықты 
пайдалы болса, оның соншалықты зиянды жағы да 
бар екенін ескерген жөн. Зерттеулерге сүйенсек, су 
қайнаған кезде оның құрамындағы зиянды заттар 
бумен бірге бөлініп кетеді. 

Дайындаған Нұр НАуАН

Көктем шығып, жер дүние жаңарып, 
көңіліміз көтеріліп, күннің жылуына 
қуанғанымызбен, кейбірімізді 
керісінше енжарлық пен әлісіздік баса 
бастайды. Әрине бұл жалқаулықтан 
емес, денсаулығымыздың сыр беріп, 
иммунитетіміздің әлсіреуінен болатын 
белгілер. Көктем шыға сала жан-жағыңызға 
қарасаңызда көңілі түсіңкі, қабағы қатулы, 
ұйқысы қанбаған, шаршап жүрген жанды 
көресіз. Мұның бірден бір себебі де 
осы – ағзадағы дәрумен мен минералды 
заттардың аздығы. Дегенмен бұл аса 
алаңдатарлық жағдай емес, әлсіреген 
ағзаңызды қалпына келтіруге көптеген 
әдістер бар.

ӘЛСІЗДІККЕ БОЙ АЛДЫРМАҢЫЗ
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№12 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Бейсенбаев Руслан Асылбекұлының 

өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы

№12 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Сыздықов Асқар Бұғыбайұлының 

өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы

Өмірбаяны

Сыздықов Асқар Бұғыбайұлы 1983 жылы 8 
мамырда Қызылорда облысы Жалағаш ауданы 
Ақарық ауылында дүниеге келген.

1990-2000 жылдары №124 орта мектепте 
орта білім алған. 

2000-2004 жылдары Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетін тарих 
мамандығы бойынша бітіріп шыққан.

Еңбек жолын 2004 жылы Ақарық ауылының 
№124 орта мектебінде тарих пәнінің мұғалімі 
болып бастады. 

2021 жылдың қыркүйек айынан бастап №124 
орта мектебінің тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
болып қызмет етуде.

Отбасылы, 4 баланың әкесі.

Қадірлі жерлестер!

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы өзінің Қазақстан халқына арнаған 
жол дауында «Болашақ жастардың қолында! 
Мем лекетті, жергілікті атқарушы органдарда 
тәжірибелі жастарды басқару ісіне тарту керек» 
- деген еді. Мемлекет басшысының бұл сөзі біз 
сияқты жастарға талмай жұмыс жасауға тың 
серпін берері сөзсіз.  «Асыл – тастан, ақыл 
– жастан» деп дана халқымыз тегін айтпаса 
керек. «Жас келсе, іске» демекші, көлге тамған 
тамшыдай болса да еліме, мемлекетіме қызмет 
жасап, ауыл тұрғындарының қолайлы өмір 
сүруіне жағдай жасау  мақсатында 19 наурызда 
өтетін ҚР-сың Мәжілісі және әртүрлі деңгейдегі 
мәслихат депутатын сайлауға үміткер ретінде 
өзімінің кандидатурамды ұсындым. Қандай кезең 
болса да Отаныма, туған еліме қызмет етуден 
шаршамаймын, қарым-қабілетім де жетеді. Оған 
нақты бағдарламамда бар. Осы орайда сіздерге 
сайлауалды бағдарламамды ұсынып отырмын. 
Сайлауалды бағдарламамда өңірдің өзекті 
мәселелері жан-жақты пысықталып, нақты 
атқарылатын жұмыстар көрсетілген. 

Сайлауалды бағдарламасы

Ауыл – ел бесігі

1. Аудан  халқының  әлеуметтік жағдайын 
жақсарту мақсатында жаңа жұмыс көздерін 
ашуға жағдай жасау.

2. Мемлекеттік  жекеменшік әріптестік аясында 
ауданға, елді мекендерге қажетті әлеуметтік 
нысандарды салдыру.

3. Ауданымызды, ауылдардың көркейіп-
көгалдануына, абаттандыруға үлес қосу.

Дамыған ауыл, қуатты мемлекет

4. Жаңа жобалар мен тың бастамаларды 
жүзеге асыру бағытында аймаққа инвесторлар 
тарту.

5. Денсаулық сақтау саласындағы халыққа 
тегін  дәрігерлік қызметтің неғұрлым көбеюіне, 
ана мен баланың өлімін болдырмауға  ықпал 
ету.

6. Ауданымыздың, ауылымыздың жолдарын 

жөндеуге, электр желілерінің кедергісіз жұмыс 
атқаруына ықпал ету.

7. Аудан және ауыл жастарына өңірді 
дамытуға қажетті мамандықтар бойынша грант 
бөлуге атсалысу.

Әлеуметтің әлеуетін арттыру басты 
мақсат

8. Әлеуметтік осал  топтарға  бағытталған 
қолдау шараларын  күшейту.

9. Білім беру, денсаулық, мәдениет сала-
сындағы  қызметкерлердің мәртебесін арттыру.

10. Кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған 
бағдарламалар арқылы жергілікті жастарды 
жаңа кәсіп көздерін ашуға тарту.

11. Ауылдың әлеуметтік жағынан аз қамтылған 
отбасыларының, көпбалалы аналардың мұң-
мұқтажын үнемі назарда ұстау мақсатында 
құзырлы органдарға өткір мәселелер қойып, 
шешімін табуына, ауыл жастарының бос 
уақытында мәдени, қоғамдық жұмыстармен, 
спортпен шұғылдануына, жұмыссыз азаматтарды 
жұмысқа тартуға ықпал етемін.

12. Мемлекеттік “Жасыл ел” бағдарламасы 
аясында ауылдық округті көркейту-көгалдандыру 
жұмыстарын қолға аламын.

13. Ауылда учаскелік полиция қызметкері 
мен ақсақалдар алқасы және көше комитеті төра-
ғаларымен бірлесе отырып, жастар тәрбиесіне 
көңіл бөліп, қоғамдық тәртіптің сақталуын, 
ауылдағы көше тазалығына мән беру, күл-
қоқыстарды арнайы тиісті орындарға шығару, 
санитарлық-тазалық нормаларын сақтауды 
ұйымдастырамын.

14. Ауылдық округтегі ауыл шаруашылық 
саласын өркендету мақсатында пайыздық 
үстемақысы төмен несиелік бағдарламалар 
қарастыруға, ауылымыздан түлеп ұшқан беделді 
азаматтармен акциялар өткізе отырып, мәдени, 
спорттық іс-шараларға демеушілік жасауға, 
көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға 
демеушілік жасауға тікелей ықпал етемін.  

Құрметті сайлаушылар!

Ауылдағы мәдениет саласының дамуына 
да ерекше көңіл бөлемін. 

Себебі адамның мәдени-рухани дамуы, 
ұлттық өнеріміздің ұмытылмауы, жастарды 
өнерге, шығармашылыққа баулуы маңызды 
мәселе. Жинаған тәжірибем мен іскерлігім ауыл 
мәдениетін көтеруге өз септігін тигізеді деген 
сенімдемін. Балаларымыздың сапалы білім, 
саналы тәрбие алуына жағдай жасаймын. Осыған 
орай облыс көлеміндегі тарихи орындарға, 
қасиетті жерлерге саяхаттардың дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылуын назарға аламын.

Ауылдағы ағайынның бірлігін сақтау мен 
үшін маңызды.

Қазіргі уақытта бірлік болмай тірлік 
болмайды. Сондықтан тұрғындардың бір-
біріне деген қамқорлығына негізделген бірлік 
болу керек деп есептеймін. Ол үшін ауылдағы 
абыз ақсақалдарымыз бен ақ жаулықты 
аналарымызбен, аға буын өкілдерімен, жастар-

мен жұмысты күшейту бағытында үкіметтік 
емес ұйымдар жұмысын жандандыруға атса-
лысамын. Ауылдағы қоғамдық-саяси ахуал дың 
тұрақтануына, ауыл жағдайының жақсаруы 
бағытындағы жұмыстарды атқаруға ауыл 
тұрғындары маған қолдау білдіреді деген 
сенімдемін. 

Құрметті сайлаушылар!

Ауыл дамыса, ел дамиды. Бұл сөзбен мен 
толықтай келісемін. Өйткені өзім ауылдың қара 
топырағында аунап, ауасын жұтып ер жеттім. 
Ауылдың менің ер азамат болып өсуіме бергені 
көп. Сондықтан ауыл халқының жағдайының 
жақсаруы, әлеуметтің әлеуетінің артуы, әсіресе 
жастардың жан-жақты дамуы мен үшін өте 
маңызды. Менің мақсатым – ауыл тұрғындарына 
өмір сүруге қолайлы орта жасау.

Егер сіздердің қолдауларыңызбен мәслихат 
депутаты болып жатсам, халықтың сұранысына 
сай еңбек етуге барымды саламын. Мен үшін 
сіздердің сенімдеріңізден шығу бірінші орында 
болмақ. Сол себепті алдағы уақытта өтетін 
еліміз үшін маңызды саяси науқанда сіздерді 
белсенді қатысады деп ойлаймын. Тек қатысып 
қана қоймай, дұрыс таңдау жасауға шақырамын. 
Ер жігіт болғасын, туған жерге қызмет ету 
парызым деп санаймын. Ерім дейтін ел болмаса, 
елім дейтін ер болмас демекші, маған сенім 
артсаңыздар, барлық күш-жігерімді, білімімді 
өңір дамуына аянбай жұмсаймын. 

Қаржысы республикалық
бюджеттің қаражатынан төленді

Өмірбаяны

Бейсенбаев Руслан Асылбекұлы 1990 жылы 
6 қыркүйекте Жалағаш ауданы Еңбек ауылында 
дүниеге келген. 

Еңбек ауылында 1997 жылы №232 орта мектепке 
1 сыныпқа қабылданған. 

Ақтөбе облыстық медициналық колледжі 
конкурсына қатысып, грантпен жалпы тәжірибелі 
фелдьшер мамандығы бойынша оқуға түскен.

Қызылорда қаласындағы медициналық орта-
лыққа жұмысқа орналасқан. 2013 жылы Еңбек 
ауыл дық дәрігерлік амбулаториясына қызметке 
орналасқан. 

Қазірге дейін ауылда елдің денсаулығына 
жанашырлықпен қызмет жасап келеді.

2016 жылы кешенді тест тапсырып, Оңтүстік 
Қазақстан өңірі Шымкент қаласына сырттай психолог 
мамандығына тапсырып, 2019 жылы бітірген. Қазіргі 
уақытта елде дансаулық саласына аз да болса 
көмектесіп келеді.

Отбасылы, 3 бала тәрбиелеп отыр.

Сайлауалды бағдарламасы

Еңбек ауылдық округі бойынша

Ауылда әлі де шешімін таппаған мәселелер бар. 
Алдағы уақытта соның барлығын кезең-кезеңімен 
шешуге жұмыс жасаймын.

Еңбекте ішкі көшелердің сапасына қатысты 
мәселелер де жетерлік. Сондықтан 2023 жылы 
Мардан Байділдаев, Абай Құнанбаев, Төлеген 
Дәуітбаев көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарының 
жүруіне атсалысамын. Жалпы, 2025 жылға дейін 
Еңбекте жол сапасына қатысты мәселенің толық 
шешімін табуына күш саламын. 

Құйрықбай Адаев, Ешмұрат Бисенбаев, Ынтымақ 
көшелеріне түнгі көше жарығының жүргізілуі тиіс. 
Бұл мәселелерді жоғарыға жеткізіп, ауылдағы 
трансформаторды жаңарту үшін бюджеттік өтінім 
ұсынылуына ықпал етемін.

Ауыл әкімдігінің ғимаратына да күрделі жөндеу 
қажет. Сапасы сын көтермейтін нысанның мәселесі 
де назарымда болады.

Демеушілер есебінен ауылдан шағын футбол 
және балалар ойын алаңының салынуына ықпал 

етемін. 
Мардан Байділдаев атындағы №232 орта 

мек¬тептің жылу жүйесін жаңарту үшін жоба 
сметалық құжат әзірленуіне себепкер боламын.

Аламесек ауылдық округі бойынша

Ауылдағы медициналық нысанның қазіргі 
жағдайы көңіл көншітпейді. Мұны аламесектіктер де 
жергілікті биіліктің назарына жиі салып жүр. Биыл 
Есет батырда дәрігерлік амбулатория ғимараты 
құрылысының басталуына себепкер боламын. 
Бұйыртса, жуық арада елдің бұған қатысты мәселесі 
түбегейлі шешімін табатын болады. 

Ауылдағы ішкі көшелердің де бүгінде сапасы сын 
көтермейді. Сондықтан алдағы уақытта Аламесекте 
жол құрылысының қарқын алуына ықпал етемін. 

Аламесекте жол, аяқ су, ауыз су, электр жарығына 
қатысты мәселелер жоқ емес. Алдағы 1-2 жылдың 
ішінде ауылдағы тұрғын үйлер секторының электр 
желілерін жаңартуға жұмыс жасаймын.

Ауылда ішкі көшелерге жарық жүргізілуі тиіс 
деп есептеймін. Сондықтан алдағы уақытта 
демеушілердің және бюджет қаражаты есебінен бұл 
жұмыстардың жүзеге асуына ықпал етемін. Бұған 
қатысты да жергілікті тұрғындар жиі мәселе көтерген 
болатын.

Есет батыр ауылындағы ауыз су жүйесін кеңейту 
жұмыстарын жүзеге асырамын. Бұл арқылы 
тұрғындардың тәулік бойы сапалы ауыз суға қол 
жеткізуіне мүмкіндік беремін. 

Қадірлі ағайын!

Алдағы саяси науқан ел болашағы үшін аса 
маңызға ие екенін өздеріңіз де жақсы білесіздер. 
Сіздер өз таңдауларыңыз арқылы елді мекендердегі 
тұралаған мәселелердің шешімін табасыздар. 
Сондықтан алдағы сайлауда дұрыс таңдау жасайды 
деген сенімдемін. Мен үшін елдің талап-тілегі бәрінен 
маңызды. Халық айтса, қалып айтпайды. Демек, 
ел мәселе күрделі болғандықтан көтереді. Ал 
оның күрмелуіне жол бермеу үшін халықтың әрбір 
көтерген мәселесіне жіті мән беруіміз керек. Менің 
басты ұстанымым да осы. 

Құрметті сайлаушылар!
Ауылдық елді мекендердің мәселесі мені де 

бейжай қалдырмайды. Сайлаушылардың барлығы 
ауылдық елді мекен өкілдері болғандықтан сіздерде 
де туған жерге деген жанашырлық қасиет бар 
деп ойаймын. Ауылдың болашағы – әрбіріміздің 
болашағымыз. Ауылдағы шаруа ширап, болашағы 
жарқын болсын десек, алдағы сайлаудың маңызына 
үңілейік, дауыс берерде ойымызды сараптайық. Мен 
үшін депутат болу мақсат емес, елдің талап-тілегі 
ескерілсе, сол маңызды. 

Жалпы ауданның даму көрсеткіші өңірге қарасты 
елді мекендердің көркеюімен көрінеді. Өйткені 
ауылдарда қолға алынған жарқын жобалар дамудың 
баспалдағына аяқ бастырып, тиісінше өркениетке 
жетелейді. Мен де ел артқан сенімді ақтауда 
мақсатты түрде жұмыс жасап, жауапкершілікті 
әрқашан алғашқы орынға қоятын боламын. Осы 
сайлау науқанында халықтың қалауымен жоғары 
дауыс жинап жатсам, көрікті өлкенің бұдан ары көш 
ілгері болуына күш саламын. Әсіресе жұмыссыздық 
жайына, жастар мәселесіне аса мән беремін. 
Әлеуметтің әлеуетін арттырып, тұрмыс сапасын 
жақсартуға бағытталатын кәсіпкерлік саласының да 
кең қанат жаюына мұрындық боламын. Елдің азаматы 
ретінде өзіме артылған сенімді ақтай отырып, елеулі 
істерді қолға аламын. Егер ел сенім артса, сол 
сенім үдесінен шығу, жауапкершілікті сезіне білу 
және ең бастысы жүйелі жұмыстарды жүзеге асыру 
менің қолымнан келеді. Осы ауданның азаматы 
болғандықтан, өзіміз тұратын өлкенің өркендеуіне 
атсалысу азаматтық парызымыз. Ойға алған барлық 
мақсат-міндеттерімізді, жоспарларымызды жүзеге 
асыру да табандылық таныту керек. 

Ауылда көптеген жұмыстар атқарылды. Бірақ 
елді мекеннің мәселесіз болуы мүмкін емес. Осы 
сайлауда маған дауыс беріп, таңдау жасаған әрбір 
азаматтың сенімін ақтап, табандылықпен жұмыс 
жасауға уәде беремін. Өйткені мен үшін жасалған 
әрбір таңдау жауапкершілік екенін түсінемін. 
Бастысы таңдау жасаңыздар, нәтижесін күтіңіздер. 
Сіздер белсенділік танытсаңыздар, іскерлігім мен 
көшбасшылығымды іске қосып, қабілетімді жүйелі 
жұмыстарға жұмсаймын.

Қай жерде де іскерлік пен жауапкершілік зор сенім 
алып келеді. Әсіресе ел сенімін арқалап жүру үшін 
адал әрі абыроймен жұмыс жасау халықтың билікке 

деген көзқарасын қалыптастырады. Сондықтан 
бұл сайлау науқанының мен үшін маңызы зор. 
Өйткені осы сайлауда жинаған дауысым менің 
мақсаттарымды орындауға апарар себепкер деуге 
болады. Сол себепті тұрғындардың әрбірінің таңдауы 
маңызды екенін тағы да айтқым келеді. Ауылдың 
өсіп-өркендеуі жолында еселі еңбек етіп, келелі 
істерді қолға алатынымды сеніммен айта аламын. Ер 
жігіт елі үшін туады демекші, өзіміз тұратын өлкенің 
өркендеуіне үлес қоса алсақ азаматтық міндетімізді 
орындағанымыз деп білемін. Осы сайлауда мен үшін 
әр сайлаушының дауысы маңызды екенін айтқым 
келеді. Егер ел сенім артып жатса, қарым-қабілетімді 
жұмсау арқылы ауыл тұрғындарының әлеуетін 
арттыра отырып,  елді мекеннің еңсесін тіктеймін. 
Сондықтан маған сеніңіздер, белсенді болыңыздар, 
дауыс беріңіздер.

Иә, алдағы сайлауға да санаулы күндер қалды. 
Бұл саяси науқан – бізге жарқын болашақты бірге 
құруға берілген мүмкіндік. Сол мүмкіндікті құр 
жібермей, маған саяси науқанда дауыс берсеңіздер, 
ауылдың да болашағын жарқын етуге атсалысамын. 
Сіздердің дауыстарыңыз бәрінен маңызды. Мен үшін 
ел сенімінен артық баға жоқ. 

Қаржысы республикалық
бюджеттің қаражатынан төленді

Соңғы уақытта автокөліктерде орын алатын өрт 
оқиғалары күрт өсіп отыр. Өткен жылы Жалағаш 
ауданы бойынша автокөліктегі 5 өрт оқиғасы тіркелді. 
Орын алған оқиғаларға сараптама жасау барысында, 
өрттің негізгі шығу себебі электр сымдарының қысқа 
тұйықталуы екендігі анықталды. Ол дегеніміз автокөлік 
иелері жолға шығар алдында автокөліктің жай-күйін 
күнделікті тексеруіне немқұрайлы қарауы. Автокөлік саны 
артқан сайын өрт саны жоғарылап, мұндай жағдайлар 
әдеттегі оқиғаларға айналып барады. Бәріміз білетіндей, 
автокөліктер өте тез жанады. Көліктердегі өрттер адам 
шығыны мен техниканың істен шығуына әкеліп соғатын 
ауыр авариялардың қатарына жатады. 

Құрметті автокөлік иелері, өрт пен қайғылы 
оқиғалардың алдын алу үшін Жалағаш ауданы Төтенше 
жағдайлар бөлімі мына өрт қауіпсіздігі ережелерін 
сақтауды ұсынады. Алдымен автокөліктің желілері мен 
механизмдерін жұмысқа жарамды жағдайда ұстау қажет, 
ақау болған жағдайда дер кезінде техникалық байқаудан 
өткізген дұрыс. Сонымен бірге үнемі оның дұрыс екенін 
қадағалаңыз, әсіресе электросымдарға баса назар 
аударыңыз, сондай-ақ гараж бен қозғалтқышты жылыту 
мақсатында ашық от көзімен, қолдан жасалынған электр 
жылытқыш құралдарын пайдалануға болмайды. Гараж 
ішінде тез жанатын материалдардан жасалған үй 
мүліктерін, сонымен қатар тез тұтанғыш сұйықтықтар 
мен жанғыш газдарды да сақтауға болмайды.  

Ең бастысы өзіңізбен бірге әрқашан өрт сөндіргіш 
құралы болсын, оны қол жетімді жерде ұстаңыз. Егер 
өрт сөндіргіш құралы тиімді болмаса, әрі қарай құм 
мен топырақты пайдаланыңыз. Өрт шыққан жағдайда 
жүргізуші автокөлікті тоқтатып, қозғалтқышты өшіріп, 
аккумуляторды ажыратып, автокөліктегі жолаушыларды 
қауіпсіз жерге көшіріп, «101», «112» телефоны арқылы 
хабарлап, өрт сөндіргіш құралдарымен өртті сөндіруге 
әрекет жасау керек. 

А.ШЫҒАНБАй,
Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің 

тәлімгері М.Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау 
академиясының 4 курс курсанты 

Автокөлік құралдарындағы өрт 
әртүрлі жағдайларда орын алуы мүмкін. 
Мәселен жол апаты кезінде, қозғалыстағы 
автокөлікте, аз уақытқа тоқтаған кезде, ашық 
автотұрақта немесе гаражда ұзақ тұрған 
кезде болуы мүмкін. Аталған ерекшеліктер 
өрттің пайда болу себебіне, оның салдарына 
да міндетті түрде әсер етеді. 

Қауіпсіздік қаперде болсын
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№12 сайлау округі бойынша Жалағаш аудандық мәслихат
депутаттығына кандидат Ержанов Галымжан Дастановичтың 

өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы

Өмірбаяны

Ержанов Галымжан Дастанович 1983 жылы 
2 қаңтарда Жалағаш ауданында дүниеге келген. 
1988 жылы аудан орталығындағы №123 орта мек-
тептің табалдырығын аттап, 1999 жылы үздік 
тәмамдаған. 1999 жылы Алматы қаласындағы Қазақ 
Академиялық университетіне оқуға түсіп, 2003 жылы 
«Заңгер» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 
2003 жылы мұнай саласында бастаған. 2004-2005 
жылдары әскер қатарында болып, Отан алдындағы 
борышын өтеді. 

2006 жылы 14 желтоқсанда Жалағаш аудандық 
ішкі істер бөліміне учаскелік полиция инспекторының 
көмекшісі болып жұмысқа орналасқан. 2007 жылы 
наурыз айында аталған бөлімде анықтаушы қызметін 
атқарған. 2008 жылы ішкі істер бөлімінде аға жедел 
уәкіл қызметін атқарды. 2011-2012 жылдары Еңбек 
ауылында ауылдық учаскелік полиция инспекторы 
болып жұмыс жасаған. 

2013-2018 жылдары Қызылорда облыстық «Грек-
рим, еркін және әйелдер күресі» федерациясының 
қоғамдық бірлестігінде спорт менеджері қызметін 
абыроймен атқарды. 2016-2021 жылдары Қызылорда 
қалалық «Нұр-Фат» ЖК-да спорт бөлімінің басшысы 
қызметін атқарған. 2022 жылдың 13 мамырынан 
бастап Жалағаш аудандық мәдениет және спорт 
бөлімінің «Наркескен спорт клубы» КММ директоры 
қызметін атқарып келеді.  

Отбасылы, 1 ұл тәрбиелеп отыр.

Сайлауалды бағдарламасы

Еңбек ауылдық округі бойынша

Еңсе тіктеген Еңбекте жарқын жобалар жетерлік. 
Бастысы, оның бәрі бүгінде қарапайым халықтың 
қажетіне жарап тұр. Десе де ауылда әлі де шешімін 
таппаған мәселелер жетерлік. Ал оның шешіміне 

жұмыс жасай отырып, халықтың талап-тілегіне зейін 
қою басты міндетім. Бастысы, халықтың қолдауы 
болса, олардың мемлекеттік қолдаулардан құр 
қалмауына аянбай еңбек етемін. 

Жол сапасы бәрінен маңызды

Соңғы жылдары Еңбекте ішкі көшелердің сапасына 
мән беріліп келеді. Былтырдың өзінде бірнеше ішкі 
көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүрді. Десе де 
ауылда әлі де сапасы сын көтермейтін ішкі жолдар 
жоқ емес. Сондықтан 2023 жылы Еңбектегі Мардан 
Байділдаев, Абай Құнанбаев, Төлеген Дәуітбаев 
көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарының жүруіне 
ықпал етемін.  Сондай-ақ сөз басында айтқанымдай, 
жол құрылысының сапасы да бақылауымда болады. 
Бір сөзбен айтқанда, 2025 жылға дейін Еңбекте жол 
сапасына қатысты мәселенің түбегейлі шешілуіне 
ықпал етемін. 

Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша 
Құйрықбай Адаев, Ешмұрат Бисенбаев, Ынтымақ 
көшелеріне түнгі көше жарығының жүргізілуіне ықпал 
етемін. Ауылдың көше жарығын қамтамасыз етіп 
отырған трансформаторды жаңарту үшін бюджеттік 
өтінім ұсынылатын болады.

Ауыл әкімдігінің ғимаратына да күрделі жөндеу 
жұмыстарының жүруіне атсалысамын.

Спорт – денсаулық кепілі

Өзім осы салада қызмет атқарғандықтан 
спорттың жалпы адамзат баласына пайдасын жақсы 
білемін. Сондықтан ауыл жастарының спортпен 
шұғылдануына жағдай жасаймын, тұрғындардың 
салауатты өмір салтын ұстануына бар мүмкіндікті 
қарастырамын. Демеушілер есебінен ауылдан шағын 
футбол және балалар ойын алаңының салынуына 
ықпал етемін.  

Аламесек ауылдық округі бойынша

Аламесек те – аудан орталығынан шалғай жатқан 
ауылдардың бірі. Екі мыңға жуық халқы бар елді 
мекеннің бұйыртса, екінші тынысын ашуға жұмыс 
жасаймын. 

Былтыр да Есет батырда еңселі жобалар жүзеге 
асты. Бірақ мұның барлығы жалғасын табуы тиіс.

халық денсаулығы – ұлт байлығы

Аламесектегі ағайын ауылдық емхана ғимаратына 
қатысты соңғы жылдары жиі мәселе көтеріп жүр. 
Ауылдағы медициналық нысанның қазіргі жағдайымен 
өзім де таныспын. Сондықтан биыл Есет батырда 
дәрігерлік амбулатория ғимараты құрылысының 
басталуына ықпал етемін. Құрылыс сапасы да ұдайы 
бақылауымда болады. Себебі халықтың қажетіне 
деп қолға алынған жобалардың ел игілігін көруі тиіс. 

Шыны керек, ауылдағы ішкі көшелердің бәрінің 
бүгінде тозығы жеткен. Бұған қатысты алдағы уақытта 
бірқатар жобалардың қолға алынуына жұмыс жасап, 
ауылдағы жол сапасының жақсаруына атсалысамын.  

Елді мекендегі электр желілерін жаңарту 
бойынша

Ауылдағы ағайынды тыңдасаң, көбіне жол, аяқ 
су, ауыз су, электр жарығына қатысты мәселелер 
көтереді. Аламесекте де бұларға қатысты мәселе жоқ 
емес. Алдағы 1-2 жылдың ішінде ауылдағы тұрғын 
үйлер секторының электр желілерін жаңартуға ықпал 
етемін. 

Көше жарығы қалыпқа келеді

Аламесекте кіреберіс жолға жарық бағаналары 
орнатылды, енді басқа да ішкі көшелерге жарық 
жүргізілуі тиіс деп есептеймін. Сондықтан алдағы 

уақытта демеушілердің және бюджет қаражаты 
есебінен бұл жұмыстардың жүзеге асуына ықпал 
етемін. 

Сапалы ауыз су – денсаулық кепілі

Қазір ауданға қарасты барлық елді мекенде ауыз 
су жүйесін жаңарту жұмыстары толық жүзеге асты. 
Енді Есет батыр ауылындағы ауыз су жүйесін кеңейту 
жұмыстарына басымдық беру керек. Осыны жүзеге 
асырып, тұрғындардың тәулік бойы сапалы ауыз суға 
қол жеткізуіне ықпал етемін. 

Қаржысы республикалық
бюджеттің қаражатынан төленді

Қаракеткен ауылдық округі бойынша елді 
мекендегі жедел жәрдем көлігін жаңалау 
туралы ұсыныс 2 мәрте көтерілген. Десе де 
әлі күнге дейін шешімін таппай тұр. Сонымен 
қатар Далдабай елді мекеніндегі интернет 
жылдамдығын арттыру туралы ұсыныс 
қанағаттандырылмаған.  Жалағаш кентіндегі 
Бұқарбай батыр және А.Бисенов көшелерінің 
қиылысындағы бағаналарды жылжыту 
жұмысы да орындалмаған. Сондай-ақ 
Ақсу ауылы мен Жалағаш кенті аралығына 
қоғамдық көлік жүргізу туралы ұсынысқа 
сәйкес, аудандық тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі жолаушылар 
тасымалымен айналысатын кәсіпкерлерге 
ұсыныс берумен ғана шектелген.

Бір қынжылтатыны, орындалмай тұрған 
ұсыныстардың басым көпшілігі халықтың, 
қоғамның басты, өзекті мәселелері 
денсаулық сақтау мен білім саласы, 
коммуналдық жұмыстар төңірігінде екен. 
Әрине аудан әкімі Асқарбек Есжановтың 
ауыл басшыларының жұмысына көңілі 
толмайтыны да түсінікті. Өйткені кейбір 
ауыл әкімдерінің өздері басқарып отырған 
елді мекеннің ахуалына, тұрғындардың 
өтініштеріне немқұрайлы қарауы халықтың 
наразылығын, ренішін тудырып отыр. 
Сөзімізге дәлел, өткен жылы Мәдениет 
ауылында халықпен 3 кездесу өтіп, 10 
ұсыныс айтылған, бірақ 10 ұсыныстың 9-ы 
орындалмаған болып шықты. Яғни аталған 
ауыл басшылығында халықпен, қоғаммен 
кері байланыс мүлдем жоқ екенін көрсетті.

– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Халық үніне құлақ асатын 

мемлекет» құру тұжырымдамасы аясында 
ауыл әкімдері тарапынан ешқандай ауыз 
толтырып айтатындай жұмыс жоқ. Таңертең 
жұмысқа кешігіп келесіңдер, 8 сағатты 
өткізіп, құр өлең айтып қайтасыздар. Ал тойға 
сұрануға келгенде белсендісіздер. Бұлай 
жұмыс жүрмейді. Сондықтан жоғарыда 
аталған ауыл әкімдеріне тәртіптік шара 
қолданамын. Ендігі уақытта қызметіне сай 
келмей ме, сол әкімді дереу орнынан алып, 
қолынан іс келетін азаматты қоямын?! Тағы 
да қайталап айтамын, елді мекенде мәселе 
туындай ма, дереу сол мәселе бойынша 
мән-жайды анықтап, шешімін тауып, егер 
қосымша уақыт керек болса, халықпен кері 
байланыс жасап, соны түсіндіру керек, – деп 
аудан басшысы қатаң ескертті. 

Жалпы, аппарат мәжілісі бұрынғыдай 
белгілі бір баяндамышалардың алдын ала 
дайындалып келген хабарламаны оқуымен 
шектелмей, нақты мәселелерге тоқталып, 
соның шешу жолдарын ашық талқылауға 
салумен ерекшеленді. Яғни күмәнді цифрлар 
мен деректерге, жалған ақпараттарға 
уақыт жоғалтпай, қоғамда көзге көрініп 
тұрған мәселелерді талқылап, шешілу 
жолдарын саралады. Әрине өңірімізді 
Асқарбек Темірбекұлы басқарған тұста 
әдемі мәліметке мән бермей, тек шынайы 
іске бетбұрғанын, аудан басшысының халық 
үніне құлақ асқанын анық байқатады.

Сондай-ақ талқылау аудан орталығында 
қоғамдық көлік, яғни маршруттар санын 
арттыру бойынша жалғасты. Аудандық 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі қызметкерінің айтуынша, 

бұл мәселемен кентте өз қызметін ұсынып 
отырған кәсіпкерлер жоқ. Бірақ аудан 
әкімінің мемлекеттік қызметтегі көпжылдық 
тәжірибесі дейміз бе, бұл мәселенің шешу 
жолын да Асқарбек Темірбекұлы тауып берді. 
Аудан басшысының сараптауынша, облыс 
орталығында жаңа автобустар әкелініп, 
бұрынғы ескі маршруттар жұмыссыз қалып 
жатыр екен. Соларды ауданымызға жұмысқа 
шақырсақ, олар қуана келіп, қызмет етуге 
ниетті көрінеді. Соларды ауданға тартуды 
тапсырды. Осылайша бұл мәселе де өзінің 
шешімін мәжілісте тапты деуге болады. 

– Қазақта «Ауруын жасырған өледі» 
деген сөз бар. Мәселе туындаса, жасырып, 
өтірік айтудың қажеті жоқ. Ол заман өтті. 
Дұрысы сол мәселені көтеріп, шешу жолын 
табу саған да, маған да, тіпті ел үшін де 
тиімді. Соны естен шығармайық, – деді 
Асқарбек Темірбекұлы.

Бірінші мәселе бойынша баяндама да, 
ескерту де, ұсыныс та, мәселенің шешімі 
де айтылып, толықтай талқыланды. Ендігі 
жерде кеткен кемшіліктен сабақ алып, 
алдағы уақытта өңір үшін ұтымды жұмыс 
жасау ғана талап етілетіні сөзсіз.

Әрі қарай мәжіліс күн тәртібіндегі екінші 
мәселе, яғни көктемгі дала жұмыстарына 
дайындық барысы туралы өрбіді. Бұл мәселе 
бойынша аудандық ауыл шаруашылығы 
және жер қатынастары бөлімінің басшысы 
Алтынбек Дәрібаев кеңінен тарқатты.

Биыл ауданда 37 052 гектар жерге егiн 
орналастыру жоспарланған. Оның ішінде 
негізгі дақыл күріш 19800, бидай 750, 
қант құмайы 70, арпа 70, соя 35, мақсары 
520, сүрлемдік жүгері 700, сұлы 5, қант 

қызылшасы 2, жаңа жоңышқа 4850 гектарға 
себіліп, 7200 гектар ескі жоңышқа күтімге 
алынады, мұнан бөлек картоп 646, көкөніс 
1108 және бақша өнімдері 1296 гектарға 
егіледі. Өткен жылмен салыстырғанда күріш 
дақылын 1299, бидай 30, арпа 28, жүгері 255 
гектарға артады. 

Егінді күтіп баптауға қажетті минералдық 
тыңайтқыштарды дайындау жұмыстары 
ұйым  дастырылуда. Егінге қажетті 10 810 
тонна минералдық тыңайтқыштың бүгінге 
дейін 7124 тоннасы сатып алынды. Алдағы 
уа қытта 24060 литр гербицид дайындау жұ-
мыстары жүргізіледі. Көктемгі егісті орна лас-
тыру жұмыстарына аудан бойынша 887 ауыл 
шаруашылығы техникасы жұмыл дырылады. 

Өткен жылы облыс әкімінің баста-
масымен жеке тұрғындарға бақша өнімдерін 
егуге жер телімі дайындалып, беру жұмысы 
қолға алынған болатын. Осы үрдіс биыл 
да жалғасын таппақ. Бөлім басшысының 
айтуынша, жеке тұрғындарға картоп, бақша 
дақылдарын орналастыруға 500 гектар 
жаңадан жер дайындау жоспарланған. 
Жаңадан дайындалатын жерлер шаруа-
шылықтардың демеушілігімен жүзеге асып, 
тұрғындарға үлестіріледі. 

Егістікті суару мәселесі күн тәртібінен 
әлі де түспегенін аудан әкімі тағы да 
ескертті. Су тапшылығы кез келген уақытта 
орын алуы мүмкін. Сондықтан Асқарбек 
Темірбекұлы ауыл әкімдеріне егін егетін 
ша руашылықтармен байланыс жасап, 
егіс  тікті әртараптандыру бойынша қатаң 
ба қылауға алуды тапсырды. Сондай-ақ 
аудан тұрғындарына бау-бақшалық жер-
лерді тезірек бөліп беруді жүктеді. Өйткені 
тұрғындар мамыр айына дейін дақылдарын 
егіп болуы керек. 

Көктем келсе, күн жылып, қыс бойы 
қатып қалған қоқыстар жібіп, кент көркін 
кетіретіні рас. Сол себепті жылда көктемнің 
алғашқы күндерінен бастап санитарлық 
тазарту жұмыстары басталады. Осы орайда 
биыл ауданымызда сенбілік 4 наурыздан 
басталды. «Тазалық – денсаулық кепілі» 
деген сөз бар. Сондықтан аудан тазалығы 
– тек жергілікті билік өкілдеріне ғана емес, 
барлық өңір халқына қатысты мәселе. 
Осы орайда мәжіліс аудан бойынша көк-
темгі санитарлық тазалық, көркейту-көгал-
дандыру жұмыстарын ұйымдастыруға қа-
тысты мәселемен жалғасты. 

Бүгінде 4 наурыз бен 13 мамыр ара-
лығында көктемгі  санитарлық тазалық, 
көркейту-көгалдандыру екі айлығында 
ат қарылатын жұмыстардың іс-шаралар 
жос пары әзірленген. Соған байланысты 
санитарлық тазарту, көркейту және кө-
гал  дандыру барысында меншік иесіне 
қарамастан барлық мекемелер, кәсіп-
орындар мен елді мекендерде санитарлық 
тазарту, көркейту және көгалдандыру 
жұмыстарын жүйелі түрде жүргізу, елді 
мекендердегі санитарлық тазарту, көр-
кейту және көгалдандыру жұмыстарына 
акциялар өткізу, аяқ су мәселесін шешу 
мақсатында су бармайтын көшелердегі 

арықтарды тереңдетіп қазу, жаңадан арық 
қазу жұмыстарын ұйымдастыру, ағаш 
көшеттерін, гүлзарлар отырғызуды, күтімге 
алуды ұйымдастыру, ретсіз жиналған күл-
қоқыстарды белгіленген орындарға шығару, 
елді мекендерде тақырыптық билбордтар 
орналастыру, кәсіпкерлік нысандарының 
сыртқы келбетіне ағымдағы жөндеуді ұйым-
дастыру аясында болмақ. Сонымен қатар 
қоғамда тазалық мәдениетін қалыптастыру 
мақсатында биыл облыстың елді мекендері 
арасында «Үлгілі елді мекен» конкурсы 
өткізіледі. Конкурсқа өтінім 10 мамырға 
дейін қабылданады екен.

Ауданда қоқыс төгетін арнайы орын-
дардың тапшылығы да үлкен мәселеге 
айналған. Қоқыс төгетін полигондардың 
жоқтығынан тұрғындар кез келген жерге 
төге салуда. Кейбір ауылдарда полигон бар 
болғанымен, олардың жан-жағы қор шал-
маған. Салдарынан қоқыстар жан-жаққа 
желмен ұшып, айналаны ластауда. Осы 
мәселе бойынша аудан әкімі бірқатар елді 
мекен басшыларына ескерту жасады. Мәсе-
лен, Мәдениет, Таң, М.Шәменов, Аққұм, 
Ақсу, Еңбек ауылдарында қоқыс поли гонда-
рын қоршау жұмыстары әлі күнге дейін 
жүргізілмеген. 

Мәжіліс барысында аталған мәселелер 
бойынша кент әкімі Мардан Жамалатов 
та сөз алды. Оның айтуынша, аудандық 
бюджеттен 2023 жылы кент санитариясын 
қамтамасыз ету мақсатында бюджеттен 20 
млн теңге қаражат бөлініп, қаңтар-ақпан 
айларында санитарлық тазалық жұмыс-
тарын «Сыр-Арна» ЖШС жүргізген. Ал 
қазіргі таңда кентте санитария жұмыстарын 
қам тамасыз ету мақсатында конкурстық 
рәсімдеу жұмыстары жүргізілуде. Алдағы 
уақытта конкурс нәтижесі бойынша же ңім-
паз анықталып, тиісті жұмыстар атқары-
латынына сендірді.

– Жалағаш кентінің көшелеріне 110 қоқыс 
тастайтын контейнер қойылған. Сондай-ақ 
кенттің оңтүстік бөлігінде қоқыс төгетін 1 
арнайы орын белгіленіп, жұмыс жасап тұр. 
Дегенмен тұрғындар үйлерінен шығарылған 
қоқыстарды белгіленбеген орынға бей бе-
рекет тастауды тоқтатпай келеді. Осыған 
бай ланысты кент көшелеріне «Қоқыс тө-
гуге болмайды, айыппұл салынады» деген 
тақтайшалар орнату жұмыстары жүргізілуде, 
– деді кент әкімі.

Мәжіліс соңында аудан әкімі Асқарбек 
Есжанов өзінің орынбасарларына аталған 
мәселелер осы жерде қалмай, тез арада ше-
шімін табуы қажет екенін қайталап ескертті. 

Асқарбек Темірбекұлы «Барлығыңыз 
да осы ауданның тумасысыздар. Сон дық-
тан туған жерімізге жанымыз ашып, ел үшін, 
халық үшін адал қызмет атқарып, ауда-
нымыздың гүлденуіне бәріміз қалтқысыз 
қызмет етуіміз қажет» деп халық жүгін ар-
қалаған әріптестерін жігерлендіріп, аппарат  
мәжілісін аяқтады.

Жандос ЖАЗКЕН

Басы 1-бетте

Тапсырма орындалуымен маңызды


