
Құрметті Егіндікөл ауылының тұрғындары!

2023 жылғы 6 сәуірде сағат 15:00-де Егіндікөл ауылы 
Победа көшесі 11 мекен-жайындағы Мәдениет 
үйі ғимаратында Егіндікөл ауылының жергілікті 
қоғамдастық жиналысы өтеді.
Жиналыста Егіндікөл ауылының құрамдас бөліктерін 
( көшелерін) қайта атау туралы мәселе қаралатын 
болады.
Жиналысқа жергілікті қоғамдастық жиналысының 
мүшелері мен Егіндікөл ауылының тұрғындары 
шақырылады.
Көшелерді қайта атау жоспарлануда:
Восточная көшесі, Транспортная көшесі, Дорожная 
көшесі, Школьная көшесі, Зеленая көшесі, 
Нефтебазовская көшесі, Линейная көшесі, Северная 
көшесі, Спортная көшесі, Станционная көшесі, 
Степная көшесі, Южная көшесі, Элеваторная көшесі, 
Водопроводная көшесі, Медиков көшесі, Береговая 
көшесі

           «Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылы әкімінің 
аппараты» ММ

Уважаемые жители села Егиндыколь!

6 апреля 2023 года в 15:00 в здании Дом культуры по 
адресу село Егиндыколь, ул. Победы, 11 состоится 
собрание местного сообщества села Егиндыколь. 
На собрании будет рассмотрен вопрос о 
переименовании составных частей ( улиц) села 
Егиндыколь.
На собрание приглашаются члены собрания местного 
сообщества и жители села Егиндыколь.
Планируется переименование улиц:
ул. Восточная, ул. Транспортная, ул. Дорожная, 
ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Нефтебазовская, 
ул. Линейная, ул. Северная, ул. Спортивная, 
ул. Станционная, ул. Степная, ул. Южная, ул. 
Элеваторная. ул. Водопроводная, ул. Медиков, ул. 
Береговая 

ГУ « Аппарат акима села Егиндыколь 
Егиндыкольского района»

Құрметті Егіндікөл ауданының  
ханымдары!

Халықаралық әйелдер күнi — 8 наурыз мерекесiмен шын 
жүректен құттықтауымды қабыл алыңыздар!
Біз бұл күні асыл әжелеріміз, аяулы аналарымыз, апа-
қарындастарымыз, қыздарымыз секілді тірлігімізге шуақ 
шашқан нәзік жандарға, әлемді мейірім мен мерекеге 
толтырғаны үшін ізгі ниет, ыстық ықыласымызды 
білдіреміз.
Уақыт көшімен бірге ұрпақ алмасып, заман өзгереді. Әйтсе 
де әйелдің болмысы саналатын – махаббат, мейірім, сұлулық 
сияқты құндылықтар ешқашан өзгермек емес.
Сіздер қай кезде де ортақ мақсаттарға жетуде сенімді 
серік, тұғырлы тірек бола білесіздер. Өмірге деген 
құштарлық пен қоғамдағы белсенділіктеріңіз ауданда 
ғана емес, елімізді де үлкен белестерге жеткізуде.
Отанымыз үшiн аянбай еңбек еткен жасы үлкен әйелдер 
қауымы — еңбек ардагерлерiне бiз ерекше құрмет 
көрсетемiз. Сiздердiң өмiрлiк тәжiрибелерiңiз бен аналық 
ақыл-кеңестерiңiз жастарды салтымызды     сақтауға, бала 
тәрбиелеуге үйретедi. Өмiрлерiңiздiң әр күнi махаббатқа толы 
болып, шуақ нұрын шашсын! 
Сiздер осыған лайықсыздар.
Осы алға қойған тапсырмалардың шешiмi нәзiк 
жандыларымызға да байланысты.  Себебі, болашаққа деген 
сенiм мен белсендiлiктi қолдау, түрлі деңгейдегi өткiзiлген iс-
шараларға атсалысу, көп ұлтты Отанымызда жылулық пен 
рухани келiсiмдi одан әрi нығайту сынды ауқымды жұмыстар, 
тек Сiздердiң қолдауларыңызбен жүзеге асырылады.
Нәзік жандардың үлкен жүректілігі, адал ниетімен келісімге 
құштарлығы қоғамымызда тұрақтылық пен береке-бірліктің 
сақталуына елеулі үлес қосып отыр. Ұрпақ тәрбиелеу ісіне, 
шаңырақтың шаттығын еселеуге, жұмыста жағымды ахуал 
қалыптастыруға бар күш-жігерлерін жұмсайтын да біздің әйел-
аналарымыз. Сондықтан, ежелден-ақ, Сіздерді отбасының 
ұйытқысы, бейбітшілік пен достықтың сақшысы деп білеміз.

Егіндікөл ауданының  әкімі  

Уважаемые жительницы 
Егиндыкольского района!

От всего сердца поздравляю Вас с замечательным 
праздником – Международным женским днем 8 Марта!
С первыми лучами весеннего солнца мы встречаем 
этот самый прекрасный праздник, посвященный 
милым женщинам-матерям, сестрам, дочерям, женам, 
бабушкам!
Пожалуй, нет на свете такого народа, который не 
относился бы с глубоким почтением к женской 
половине общества.
Женщина-мать — это золотой стержень семьи, залог успеха и 
процветания, источник счастья.
Женские доброта, любовь и милосердие всегда помогали 
преодолевать любые трудности, способствовали сохранению 
в обществе высоких моральных ценностей, укреплению 
согласия и единства среди людей разных национальностей и 
поколений.
У нас много женщин, обладающих лидерскими качествами, 
высоким уровнем образования. Сегодня женщины вышли на 
новый уровень, они занимают руководящие места, представляют 
общественные организации с мировым именем, внося 
неоценимый вклад в развитие не только село, но и Казахстана в 
целом.
Общество всегда в долгу перед женщиной - труженицей, 
матерью, хранительницей семейного очага. В извечном её 
стремлении к миру и согласию мы видим гарантию наших 
будущих успехов, процветание и благосостояние нашей 
Родины – Республики Казахстан.
Женщина по традиции считается хранительницей семейного 
очага, дарит драгоценный уют и домашнее тепло. У 
казахстанских бабушек и мам нового века великая миссия — 
вырастить поколение, способное приумножить достижения 
страны и повести Казахстан вперед.

аким Егиндыкольского района Е.Мухамедин

Сайлау насихатының екінші аптасын 
саяси партиялар қалай өткізді

АСТАНА. ҚазАқпарат – Мәжіліс пен мәслихаттар сайлауының 
алдындағы үгіт-насихат кезеңінің екінші аптасы да 
түгесіліп келеді. ҚазАқпарат осы аптада саяси партиялар 
өткізген шаралардың сүйекті дегендеріне шолу жасады.
Партиялар пікірсайысы
Бұл аптада Мәжіліс сайлауына қатысатын 7 саяси 
партияның өкілдері «Qazaqstan» ұлттық арнасының тікелей 
эфирінде пікірсайысты.
Бірінші болып сөз алған «Amanat» партиясының хатшысы 
Елнұр Бейсенбаев барлық мәселені популистік ұран 
емес, әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан шешуге күш 
салатындарын айтты.
«Олигополияға жол бермей, ондағы барлық мәселені бірге 
талқылауымыз керек деп есептеймін. Жемқорлық түбімен 
жойылуы тиіс. Сонымен қатар әр отбасының, әр азаматтың 
табысын арттыруға атсалысумыз қажет. Әр отбасының 
табысын арттыру үшін біз лайықты жалақыны ілгерілетеміз. 
Сонымен қатар 100-деген кәсіпорын ашамыз», - деді партия 
хатшысы.
Ал «Ауыл» партиясы ауылдағы еңбек адамының 
мәртебесіне назар аудартпақшы.
«Қазір ауыл шаруашылығында проблема баршылық. 
Біріншіден, қарапайым еңбек адамының мәртебесіне 
назар аудару керек, яғни жұмысшылардың жағдайын 
жасау маңызды. Олардың қатарында мемлекеттің азық-
түлік қауіпсіздігі мәселесін шешіп жүрген қарапайым 
инженерлер, механиктер, комбайншылардың, малшылардың, 
құрылысшылардың мәртебесін қайта қарау қажет. Атап 
айтқанда, осы салалаларда жүрген адамдар қоғамда 
құрметті орнын алуы керек», - деді Ж. Дайрабаев.
Ауылдағы орта білімнің деңгейін қаламен теңестіріп, 
еңбекқор адамдарға лайықты айлық төлеу, жағымпаздық пен 
жемқорлықты жою Respublica партиясының басты бағдары 
болмақ.
«Екіншіден, ауылдағы орта кәсіпті өлтіріп тастаған деуге 
болады. Орта кәсіпке ешқандай жағдай жасалмаған. Орта 
кәсіпкерлердің өз күші мен ұмтылысы ғана бар. Сондықтан 
орта кәсіпті дамытуға еңбектенеміз. Еңбекқор адамдардың 
жалақысы бағаланбай жатыр. Ауылдан келеді де қалада 
жұмыс істеп, 70 мың теңге алады. Оған күн көру мүмкін 
емес. Сондықтан еңбекқор адамдарды бағалауымыз 
керек», - деді партия тең төрағаларының бірі Сырымбек Тау.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Астана 
қалалық филиалының төрағасы Нұрлан Әуесбаевтың 
айтуынша, қазақстандықтардың өмір сапасы стандарттарын 
енгізу қажет.
«Ол қазіргідей тұтынушылық себет қана емес, дәрі-дәрмекпен, 
демалыспен қамтылуы керек, тамақтануы, киімі, басқасы 
да бар. Бұл стандарттың сақталуына барлық министрлікті 
міндеттеу керек. Екіншіден, олигархиялық жүйеден арылу 
керек. Қазақстанда бәрі болса да, еліміз кедей тұрады. 
Өйткені бақылау жоқ, байлықты мемлекетке қайтару керек», - 
деді ол.
«Байтақ» жасылдар партиясының өкілі Азаматхан Әміртаев 
жергілікті өзін-өзі басқару органдары туралы жаңа заң 
қабылдау қажет екенін айтты,
«Бүгінгі таңда әлеуметтің жергілікті басқару жүйесімен 
байланысы жоқ. Сол үшін жаңа заңды тез арада 
қабылдауымыз керек. Егер біз парламентке баратын болсақ, 
жергілікті өзін-өзі басқару заңын қолға аламыз. Сол арқылы 
біз жергілікті халықтың билікке дауысы жететіндей етіп 
жасаймыз», - деді партия жетекшісі.
«Ақ жол» демократиялық партиясының өкілі Берік 
Дүйсембинов мемлекеттің экономикаға қатысуын шектеп, 
кәсіпкерлікті қолдау қажеттігін айтты.
«Өкінішке қарай, бізде нақты экономиканың орнына слайд 
көрсетеді. Халықтың қаржысы шығындалған кәсіпорын, 
бағдарлама суға кетіп жатыр. Біздің мақсатымыз осыны 
нақты қайтару. Ол дегеніміз не? Экономиканы ырықтандыру, 
мемлекеттің экономикаға қатысуын шектеу, кәсіпкерлікті 
қолдау», - деді ол.
Қазақстан Халық партиясы төрағасының орынбасары Асхат 
Асылбеков өздерінің басты мақсаты ел билігі мен байлығы 
Қазақстан халқына тиесілі болатын әділетті қоғам құру екенін 
атап өтті.
«Мәжіліс пен мәслихаттарға нағыз билікті қайтару. Аудиторлар 
палатасын және заңды дайындайтын институтты Мәжілістің 
құрамына енгізу. Атқарушы билік аты затына сай болып қалу 
керек. Ұлттық қауіпсіздік пен мемлекеттік тіл мәселесін шешу 
жолында қандастарды қолдап отырған жалғыз партиямыз», – 
деді Асхат Асылбеков.
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Біздің газетке жазылуды кез-келген «Қазпошта» 
АҚ бөлімшесінде  рәсімдеуге болады. Басылымға 
жазылудың біржылдық бағасы - 3183 теңге, 
жартыжылға-1592 теңге. Газеттің шығу мерзімі 
- аптасына бір рет, дүйсенбі күндері. Газеттің 
электрондық нұсқасына жазылуды редакцияның
бухгалтериясында рәсімдеуге болады.
Сіз газеттің шығарылымын PDF форматында өзіңіздің 
электрондық поштаңыздың мекен-жайына газетті 
баспаханаға тапсыру кезінде ала-аласыз. Газеттің 
электрондық нұсқасына жазылымның бағасы 
-1000 теңге. Газеттің жартыжылдық жазылымын 
редакциядан алу (Победа көшесі,7) -1300 теңге.
Жазылымның бұл нұсқасын Сіз редакцияның

«Алтын астық» аудандық газетіне 2023 жылға жазылу жалғасуда

Редакцияның мекен-жайы: 020600 Ақмола облысы, Егіндікөл ауылы, Победа көшесі, 7. Тел/факс:2-1369, Электронды пошта: egindikolinfo@mail.ru
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Сайлау алдындағы үгіт кезеңінде кандидаттар мен олардың сенім білдірілген 
адамдарының сайлаушылармен кездесу кестесі

№ Елді мекеннің 
атауы

Сайлаушылармен кездесуге арналған үй-
жайлардың мекенжайлары

Күні

1 Абай ауылы ауылдық кітапхана залы 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

2 Полтавское ауылы ауылдық Мәдениет үйінің көрермендер залы 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

3 Көркем ауылы мектептің көрермен залы 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

4 Бауманское  
ауылы

мектептің көрермен залы 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

5 Буревестник 
ауылы

ауылдық кітапхана залы 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

6 Егіндікөл ауылы аудандық Мәдениет үйінің көрермендер залы 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

7 Жалманқұлақ 
ауылы

ауыл әкімі аппаратының ғимараты 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

8 Жұлдыз ауылы ауыл медициналық пунктінің кабинеті 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

9 Қоржынкөл ауылы мектептің көрермен залы 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

10 Спиридоновка 
ауылы

мектептің көрермен залы 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

11 Ұзынкөл ауылы мектептің көрермен залы 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

12 Тоғанас ауылы мектептің көрермен залы 2023 ж.18.02.
сағат 18.00-ден кейін

сағат 00.00-ге дейін
2023 ж.18.03.

Ескерту: «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»  ҚР Заңының 28-бабының 4-тармағына сәйкес жергілікті 
атқарушы органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін 
шарттық негізде үй-жайлар ұсынады. Үй-жай беру шарттары барлық үміткерлер үшін бірдей және тең болуы 
керек. 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача, продление и отзыв 

разрешения трудовому иммигранту»

 Наименование услугодателя  исполнительный орган, 
финансируемый из местного бюджета - государственное 
учреждение, уполномоченное акиматом областей, городов 
Нур-Султан, Алматы и Шымкент на выполнение функций 
по обеспечению содействия занятости населения (далее – 
местный исполнительный орган)
 Способы предоставления государственной услуги 
(каналы доступа)  Прием документов и выдача результата 
оказания государственной услуги осуществляется через 
некоммерческое акционерное общество «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» (далее – 
Государственная корпорация).
Срок оказания государственной услуги Со дня сдачи 
пакета необходимых документов в Государственную 
корпорацию – 2 (два) рабочих дня не считая день 
поступления заявления;
Форма оказания государственной услуги Электронная 
(полностью автоматизированная) / бумажная.
Результат оказания государственной услуги  Результатом 
оказания государственной услуги является выдача и 
продление разрешения трудовому иммигранту либо 
мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
Форма предоставления результата государственной 
услуги: электронная и (или) бумажная.
Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при 
оказании государственной услуги, и способы ее взимания 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан Государственная услуга 
физическому лицу-трудовому иммигранту оказывается 
бесплатно.
Прием осуществляется в порядке «электронной» очереди, 
без ускоренного обслуживания, возможно бронирование 
электронной очереди посредством портала.
Перечень документов необходимых для оказания 
государственной услуги Для оформления разрешения 
трудовому иммигранту при обращении в Государственную 
корпорацию услугополучателем предоставляются 
следующие документы:
1. при первичном обращений:
заявление о выдаче разрешения трудовому иммигранту;
квитанции об уплате предварительного платежа 
по индивидуальному подоходному налогу (после 
сканирования возвращается услугополучателю);
паспорт с отметкой о пересечении Государственной 
границы (после сканирования возвращается 
услугополучателю);
справки о медицинском освидетельствовании 
иностранца, подтверждающую отсутствие заболеваний, 
препятствующих трудовой деятельности по избранной 
специальности (медицинская справка формы 075/у);
справка о прохождении дактилоскопирования и 
фотографирования – по форме согласно приложению 
6 к настоящим Правилам (при наличии сведений о 
получении трудового разрешения иммигрантом в течении 
предыдущего календарного года дактилоскопирование 
и фотографирование не производится);
медицинская страховка (после сканирования 
возвращается услугополучателю);
трудовой договор, составленный между работодателем и 
услугополучателем в соответствии с Трудовым Кодексом 
Республики Казахстан в случае оказания проактивной 
государственной услуги «Выдача разрешения на 
временное проживание иностранцам и лицам без 
гражданства, временно пребывающим в Республике 
Казахстан» (после сканирования возвращается 
услугополучателю).
2. для продления разрешения при обращении в 
Государственную корпорацию по месту временного 
проживания на территории Республики Казахстан:
заявление о продлении разрешения трудовому 
иммигранту;
квитанции об уплате предварительного платежа 
по индивидуальному подоходному налогу (после 
сканирования возвращается услугополучателю);
ранее выданное разрешение трудовому иммигранту;
трудовой договор, составленный между работодателем и 
услугополучателем в соответствии с Трудовым Кодексом 
Республики Казахстан (после сканирования возвращается 
услугополучателю);
медицинская страховка (после сканирования 
возвращается услугополучателю).

ГУ «Отдел занятости и социалых программ 
Егиндыкольского района»

Государственная услуга

бухгалтериясында рәсімдей аласыз.
Егер де сіз біздің газетке   жазылып, ол сізге 
келмесе немесе барлық нөмірлері бірдей 
келмесе, осы факт туралы «Алтын астық» 
редакциясына: 2-13-69 телефоны бойынша
хабарласуыңызды өтінеміз.
Газет мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық 
көреді. Сіз біздің газеттен өзіңізге қызықты әрі 
пайдалы мәліметтер аласыз, аудан жаңалықтарын 
білетін боласыз, өзіңіздің және әріптестеріңіздің 
фотосуреті мен материалдарын көре аласыз! 
Біздің газет Егіндікөл ауданының тыныс- тіршілігіне 
немқұрайлы қарамайтын барлық жандар үшін үлкен
сүйіспеншілікпен шығарылады.

Сайлау- 2023

Оплачено территориальной избирательной комиссией  Егиндыкольского района за счет средств  республиканского бюджета



№ 9Алтын астық4 Сайлау- 2023

№9  САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША ЕГІНДІКӨЛ АУДАНДЫҚ 
МӘСЛИХАТ  ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР

ШЕВЦОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНАНЫҢ 
 САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

 Мен, Шевцова Лариса Александровна, 1974 жылы 22 қыркүйекте 
Целиноград облысы Макинск ауданы Иванковка ауылында дүниеге 
келдім. Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылында тұрамын. 
Тұрмыстамын, екі балам бар.
1993 жылы Щучье педагогикалық колледжін бітіргеннен кейін Армавир 
орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып еңбек жолын 
бастадым. 2004 жылы Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетін тарих, география пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша 
бітіргенмін. 1998 жылы директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
болып тағайындалдым, 2006 жылдың тамызында тұрғылықты жерімнің 
өзгеруіне байланысты еңбек жолымды №2 Егіндікөл ОМ тарих пәнінің 
мұғалімі ретінде жалғастырдым. 2007 жылдың тамыз айында Егіндікөл 
ауданының білім бөлімінің әдістемелік орталығының меңгерушісі болып 
тағайындалдым.
2016 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Егіндікөл 
ауылының агротехникалық колледжінің басшысы болып жұмыс 
істеймін, өзімнің кәсіби қызметімде студенттер мен қызметкерлер 
үшін қолайлы атмосфера мен жағдай жасауды, колледждің 
материалдық-техникалық базасын жақсартуды, жемісті оқу-тәрбие 
процесін және жастардың бос уақытын ұйымдастыруды басымдық 
деп санаймын. Өз еңбегім үшін Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ.Қ. Тоқаевтың Алғыс хатымен, облыс әкімінің, білім 
басқармасының грамоталарымен, «Мәслихатқа 25 жыл»медалімен 
марапатталғанмын.
2016 жылғы наурызда VI шақырылған Егіндікөл аудандық 
мәслихатының депутаты болып сайландым, 2021 жылы VII 
шақырылған Егіндікөл аудандық мәслихатының депутаты болып 
сайландым. Мен «AMANAT» партиясының мүшесімін.

Құрметті сайлаушылар!
Ауыл мен ауданның әрбір тұрғынының мүдделерін қорғау - менің басты басымдықтарым болып 
табылады. Сайлаушыларымның сеніміне ие бола отырып, мен білім беру жүйесінің қызметкері 
ретінде барлық күш-жігерімді келесі міндеттерді орындауға бағыттаймын:
1.Аудан тұрғындары үшін әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету және сапалы өмір сүру 
жағдайларын жасау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына ықпал ету;
2. Балаларға сапалы және қолжетімді білім беруді, жастарға тегін кәсіптік және техникалық білім 
алу мүмкіндігін қамтамасыз етуге қол жеткізу;
3. Білім беру және денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын 
жақсартуға жәрдемдесу
4. Жастардың бос уақытын ұйымдастыру, балаларымыздың салауатты өмір салты үшін жағдай 
жасауға ықпал ету;
5. Жолдардың барлық түрлерін абаттандыру және олардағы қауіпсіздік.

Құрметті сайлаушылар!
Мен Егіндікөл ауданы тұрғындарының әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын едәуір арттыру бойынша 
қойылған міндеттерді шешу үшін сайлауға барамын.
Биліктің өкілді органдарына сайлана отырып, маған шешім қабылдау құқығы берілетінін 
және оларды жүзеге асыру үшін біздің аудан тұрғындарының сайлаушыларының мүддесі 
үшін жауап беретінімді түсінемін. Маған сенім білдірген кезде мен сайлаушылармен жемісті 
ынтымақтастыққа, олардың ерік-жігерін білдіруге және мүдделерін қорғауға кепілдік беремін.
Біз бірге барлық мақсаттарға қол жеткізе алатынымызға сенімдімін. Мықты мемлекет құру!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ЕГИНДЫКОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА  

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 
ШЕВЦОВОЙ ЛАРИСЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

 Я, Шевцова Лариса Александровна, родилась 22 сентября 1974 года в селе 
Иванковка Макинского района Целиноградской области. Проживаю в селе 
Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области. Замужем, двое 
детей.  

В 1993 году после окончания Щучинского педагогического колледжа 
начала трудовую деятельность в  Армавирской средней школе учителем 
начальных классов. В 2004 году закончила Кокшетауский государственный 
университет им. Ш.Уалиханова по специальности учитель истории, 
географии.   В 1998 году назначена заместителем директора по 
воспитательной работе, в августе 2006 года, в связи со сменой места 
жительства,  продолжила трудовую деятельность учителем истории 
Егиндыкольской СШ №2. В  августе 2007 года назначена заведующей 
методическим центром отдела образования Егиндыкольского района. 
    С января 2016 года по настоящее время работаю руководителем 
Агротехнического колледжа села Егиндыколь, приоритетом  в своей 
профессиональной деятельности считаю создание благоприятной 
атмосферы и  условий  для студентов и сотрудников, улучшение 
материально-технической базы колледжа, организацию плодотворного 
учебно-воспитательного процесса и досуга молодежи.  За свой труд 
награждена благодарственным письмом Президента Республики Казахстан 
К.К.Токаева, грамотами акима области, управления образования, медалью 
«25 лет Маслихата».
В марте 2016 года была избрана депутатом Егиндыкольского районного 
маслихата VI созыва, в 2021 году избрана депутатом Егиндыкольского 
районного маслихата VII созыва.  Являюсь членом партии «AMANAT».  

Уважаемые избиратели!
Защита интересов каждого жителя села и района являются  главными 

моими приоритетами. Заручившись доверием моих избирателей, я, как работник системы 
образования, направлю все усилия на выполнение следующих задач:
1.Способствовать выполнению государственных программ по обеспечению социальной защиты 
и созданию качественных условий жизни для жителей района;
2. Добиваться обеспечения качественного и доступного образования для детей, возможности 
получения бесплатного профессионального и технического образования молодежи;
3. Содействовать улучшению материально- технической базы организаций образования и 
здравоохранения
4. Способствовать созданию условий для организации досуга молодежи, для здорового образа 
жизни наших детей;
5. Благоустройство всех видов дорог и безопасность на них.

Уважаемые избиратели!
  Я иду на выборы для решения поставленных задач по значительному повышению 
благополучия и качества жизни жителей Егиндыкольского района. 
  Избравшись в представительные органы власти, я понимаю, что мне будет делегировано 
право принимать решения и нести ответственность за их претворение в жизнь, в 
интересах избирателей - жителей нашего района. При оказании мне доверия, я гарантирую 
плодотворное сотрудничество с избирателями, выражение их воли и защиту интересов. 
Уверена, что вместе мы сможем достичь всех намеченных целей. Построить сильное 
государство!
 

№ 2 САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША ЕГІНДІКӨЛ АУДАНДЫҚ 
МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР

ШЕКЕНОВ ЕРЖАН ЖАНАТҰЛЫНЫҢ
 САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мен Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Днепропетровское 
ауылында туып өстім. Астана қаласында жоғары қаржылық білім 
алып, «Ержан» шаруа қожалығында еңбек жолын бастадым, 
2022 жылдан бастап «KazAgroLuxe»ЖШС Бас директоры болып 
келемін. 2020 жылдан 2022 жылға дейін VII шақырылымдағы  
Егіндікөл аудандық мәслихатының депутаты болдым. «AMANAT» 
партиясының мүшесімін. Үйленгенмін.

Құрметті сайлаушылар!
Біздің басты мақсатымыз – әділ Қазақстан құру арқылы мен 
өзіме аудандық мәслихат депутаты ретіндегі қызметте шешілетін 
бірқатар міндеттер қойдым. Менің сайлауалды бағдарламам 
Абай және Спиридоновка     ауылдарының        тұрғындарының 
проблемаларын ескере отырып жасалды. Мен Сіздердің 
сенімдеріңізді ақтауға тырысамын және «AMANAT»партиясының 
сайлауалды бағдарламасы шеңберінде бірқатар мәселелердің 
тиімді шешімдерін іздеу және ілгерілету бойынша жауапкершілікті 
өз мойныма алуға дайынмын.
Осыған байланысты, мен ықпал етемін:
1. 2024 жылы Спиридоновка ауылында астық қоймасын салу және 
реконструкциялауға.
2. Спиридоновка ауылындағы жалпы білім беретін мектептің 
мектеп жиһазын жаңартуға.
3. 2023 жылы Спиридоновка ауылындағы кентішілік жолдарды 
орташа және ағымдағы жөндеуге.
4. Аудандық маңызы бар Егіндікөл-Спиридоновка жолдарын ағымдағы жөндеуге.
5. Аудандық маңызы бар Спиридоновка – Жалманқұлақ жолдарын ағымдағы 
жөндеуге.
6. Спиридоновка ауылында балалар алаңын орнатуға.
7. Спиридоновка ауылының  көшелерінде бейнебақылау камераларын орнатуға.
Жоғарыда аталған барлық мәселелердің шешімін мен «AMANAT» партиясының 
сайлауалды бағдарламасының Егіндікөл ауданының Жол картасын іске асырудан 
көріп отырмын.

Құрметті сайлаушылар!
Мен тұрғындардың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыру бойынша қойылған 
міндеттерді шешу үшін сайлауға барамын. Мені таңдай отырып, сіздер Егіндікөл 
өңірінің сайлау округінің мәселелерін шешуді сеніп тапсырасыздар.
Біз бірге барлық мақсаттарға қол жеткізе алатынымызға сенімдімін. Мықты мемлекет 
құру! Сондықтан мен сіздерді сайлау учаскесіне келіп, ауылымыздың одан әрі өсуіне 
дауыс беруге шақырамын!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ ЕГИНДЫКОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
ШЕКЕНОВА ЕРЖАНА ЖАНАТОВИЧА

Я  родился и вырос в селе Днепропетровское Егиндыкольского 
района Акмолинской области. Получив высшее финансовое 
образование в г. Астана, начала трудовую деятельность 
в собственном крестьянском хозяйстве «Ержан», с 
2022 года являюсь генеральным директором    ТОО 
«KazAgroLuxe». С 2020 года по 2022 год был депутатом 
Егиндыкольского районного маслихата VII созыва. 
Член партии «AMANAT».  Женат.

Уважаемые избиратели!
Следуя нашей главной цели – построить Справедливый 
Казахстан, я поставил перед собой ряд задач, на 
решение которых будет направлена деятельность как 
депутата районного маслихата. Моя предвыборная 
программа составлена с учетом проблем жителей 
с.Абай и с.Спиридоновка. Постараюсь оправдать ваше 
доверие и готов взять на себя ответственность по поиску 
и продвижению эффективных решений ряда вопросов 
в рамках Предвыборной программы партии «AMANAT». 
В этой связи, буду способствовать:
1. Строительству и реконструкции зерносклада в 
с.Спиридоновка в 2024 году.
2. Обновлению  школьной мебели общеобразовательной 
школы с.Спиридоновка.
3. Среднему и текущему ремонту внутрипоселковых дорог в 
селе Спиридоновка в 2023 году.
4. Текущему ремонту дорог районного значения Егиндыколь-

Спиридоновка.
5. Текущему ремонту дорог районного значения Спиридоновка – Жалманкулак.
6. Установке детской площадки в селе Спиридоновка.
7.  Установке камер видеонаблюдения на улицах с.Спиридоновка.
Решение всех вышеуказанных проблем я вижу в реализации Дорожной карты 
Егиндыкольского района Предвыборной программы партии «AMANAT».

Уважаемые избиратели!
 Я иду на выборы для решения поставленных задач по  повышению благополучия 
и качества жизни жителей. Выбирая меня, вы доверите решение вопросов 
избирательного округа Егиндыкольского региона. 
Уверен, что вместе мы сможем достичь всех намеченных целей. Построить 
сильное государство! Поэтому я призываю Вас прийти на избирательный участок и 
проголосовать за дальнейший рост наших  сел!

Оплачено из средств территориальной избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет 
средств республиканского бюджета

Оплачено из средств территориальной избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет средств 
республиканского бюджета
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№9  САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША ЕГІНДІКӨЛ АУДАНДЫҚ 
МӘСЛИХАТ  ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР

ШЕВЦОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНАНЫҢ 
 САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

 Мен, Шевцова Лариса Александровна, 1974 жылы 22 қыркүйекте 
Целиноград облысы Макинск ауданы Иванковка ауылында дүниеге 
келдім. Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылында тұрамын. 
Тұрмыстамын, екі балам бар.
1993 жылы Щучье педагогикалық колледжін бітіргеннен кейін Армавир 
орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып еңбек жолын 
бастадым. 2004 жылы Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетін тарих, география пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша 
бітіргенмін. 1998 жылы директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
болып тағайындалдым, 2006 жылдың тамызында тұрғылықты жерімнің 
өзгеруіне байланысты еңбек жолымды №2 Егіндікөл ОМ тарих пәнінің 
мұғалімі ретінде жалғастырдым. 2007 жылдың тамыз айында Егіндікөл 
ауданының білім бөлімінің әдістемелік орталығының меңгерушісі болып 
тағайындалдым.
2016 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Егіндікөл 
ауылының агротехникалық колледжінің басшысы болып жұмыс 
істеймін, өзімнің кәсіби қызметімде студенттер мен қызметкерлер 
үшін қолайлы атмосфера мен жағдай жасауды, колледждің 
материалдық-техникалық базасын жақсартуды, жемісті оқу-тәрбие 
процесін және жастардың бос уақытын ұйымдастыруды басымдық 
деп санаймын. Өз еңбегім үшін Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ.Қ. Тоқаевтың Алғыс хатымен, облыс әкімінің, білім 
басқармасының грамоталарымен, «Мәслихатқа 25 жыл»медалімен 
марапатталғанмын.
2016 жылғы наурызда VI шақырылған Егіндікөл аудандық 
мәслихатының депутаты болып сайландым, 2021 жылы VII 
шақырылған Егіндікөл аудандық мәслихатының депутаты болып 
сайландым. Мен «AMANAT» партиясының мүшесімін.

Құрметті сайлаушылар!
Ауыл мен ауданның әрбір тұрғынының мүдделерін қорғау - менің басты басымдықтарым болып 
табылады. Сайлаушыларымның сеніміне ие бола отырып, мен білім беру жүйесінің қызметкері 
ретінде барлық күш-жігерімді келесі міндеттерді орындауға бағыттаймын:
1.Аудан тұрғындары үшін әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету және сапалы өмір сүру 
жағдайларын жасау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына ықпал ету;
2. Балаларға сапалы және қолжетімді білім беруді, жастарға тегін кәсіптік және техникалық білім 
алу мүмкіндігін қамтамасыз етуге қол жеткізу;
3. Білім беру және денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын 
жақсартуға жәрдемдесу
4. Жастардың бос уақытын ұйымдастыру, балаларымыздың салауатты өмір салты үшін жағдай 
жасауға ықпал ету;
5. Жолдардың барлық түрлерін абаттандыру және олардағы қауіпсіздік.

Құрметті сайлаушылар!
Мен Егіндікөл ауданы тұрғындарының әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын едәуір арттыру бойынша 
қойылған міндеттерді шешу үшін сайлауға барамын.
Биліктің өкілді органдарына сайлана отырып, маған шешім қабылдау құқығы берілетінін 
және оларды жүзеге асыру үшін біздің аудан тұрғындарының сайлаушыларының мүддесі 
үшін жауап беретінімді түсінемін. Маған сенім білдірген кезде мен сайлаушылармен жемісті 
ынтымақтастыққа, олардың ерік-жігерін білдіруге және мүдделерін қорғауға кепілдік беремін.
Біз бірге барлық мақсаттарға қол жеткізе алатынымызға сенімдімін. Мықты мемлекет құру!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ЕГИНДЫКОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА  

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 
ШЕВЦОВОЙ ЛАРИСЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

 Я, Шевцова Лариса Александровна, родилась 22 сентября 1974 года в селе 
Иванковка Макинского района Целиноградской области. Проживаю в селе 
Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области. Замужем, двое 
детей.  

В 1993 году после окончания Щучинского педагогического колледжа 
начала трудовую деятельность в  Армавирской средней школе учителем 
начальных классов. В 2004 году закончила Кокшетауский государственный 
университет им. Ш.Уалиханова по специальности учитель истории, 
географии.   В 1998 году назначена заместителем директора по 
воспитательной работе, в августе 2006 года, в связи со сменой места 
жительства,  продолжила трудовую деятельность учителем истории 
Егиндыкольской СШ №2. В  августе 2007 года назначена заведующей 
методическим центром отдела образования Егиндыкольского района. 
    С января 2016 года по настоящее время работаю руководителем 
Агротехнического колледжа села Егиндыколь, приоритетом  в своей 
профессиональной деятельности считаю создание благоприятной 
атмосферы и  условий  для студентов и сотрудников, улучшение 
материально-технической базы колледжа, организацию плодотворного 
учебно-воспитательного процесса и досуга молодежи.  За свой труд 
награждена благодарственным письмом Президента Республики Казахстан 
К.К.Токаева, грамотами акима области, управления образования, медалью 
«25 лет Маслихата».
В марте 2016 года была избрана депутатом Егиндыкольского районного 
маслихата VI созыва, в 2021 году избрана депутатом Егиндыкольского 
районного маслихата VII созыва.  Являюсь членом партии «AMANAT».  

Уважаемые избиратели!
Защита интересов каждого жителя села и района являются  главными 

моими приоритетами. Заручившись доверием моих избирателей, я, как работник системы 
образования, направлю все усилия на выполнение следующих задач:
1.Способствовать выполнению государственных программ по обеспечению социальной защиты 
и созданию качественных условий жизни для жителей района;
2. Добиваться обеспечения качественного и доступного образования для детей, возможности 
получения бесплатного профессионального и технического образования молодежи;
3. Содействовать улучшению материально- технической базы организаций образования и 
здравоохранения
4. Способствовать созданию условий для организации досуга молодежи, для здорового образа 
жизни наших детей;
5. Благоустройство всех видов дорог и безопасность на них.

Уважаемые избиратели!
  Я иду на выборы для решения поставленных задач по значительному повышению 
благополучия и качества жизни жителей Егиндыкольского района. 
  Избравшись в представительные органы власти, я понимаю, что мне будет делегировано 
право принимать решения и нести ответственность за их претворение в жизнь, в 
интересах избирателей - жителей нашего района. При оказании мне доверия, я гарантирую 
плодотворное сотрудничество с избирателями, выражение их воли и защиту интересов. 
Уверена, что вместе мы сможем достичь всех намеченных целей. Построить сильное 
государство!
 

№ 2 САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША ЕГІНДІКӨЛ АУДАНДЫҚ 
МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР

ШЕКЕНОВ ЕРЖАН ЖАНАТҰЛЫНЫҢ
 САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мен Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Днепропетровское 
ауылында туып өстім. Астана қаласында жоғары қаржылық білім 
алып, «Ержан» шаруа қожалығында еңбек жолын бастадым, 
2022 жылдан бастап «KazAgroLuxe»ЖШС Бас директоры болып 
келемін. 2020 жылдан 2022 жылға дейін VII шақырылымдағы  
Егіндікөл аудандық мәслихатының депутаты болдым. «AMANAT» 
партиясының мүшесімін. Үйленгенмін.

Құрметті сайлаушылар!
Біздің басты мақсатымыз – әділ Қазақстан құру арқылы мен 
өзіме аудандық мәслихат депутаты ретіндегі қызметте шешілетін 
бірқатар міндеттер қойдым. Менің сайлауалды бағдарламам 
Абай және Спиридоновка     ауылдарының        тұрғындарының 
проблемаларын ескере отырып жасалды. Мен Сіздердің 
сенімдеріңізді ақтауға тырысамын және «AMANAT»партиясының 
сайлауалды бағдарламасы шеңберінде бірқатар мәселелердің 
тиімді шешімдерін іздеу және ілгерілету бойынша жауапкершілікті 
өз мойныма алуға дайынмын.
Осыған байланысты, мен ықпал етемін:
1. 2024 жылы Спиридоновка ауылында астық қоймасын салу және 
реконструкциялауға.
2. Спиридоновка ауылындағы жалпы білім беретін мектептің 
мектеп жиһазын жаңартуға.
3. 2023 жылы Спиридоновка ауылындағы кентішілік жолдарды 
орташа және ағымдағы жөндеуге.
4. Аудандық маңызы бар Егіндікөл-Спиридоновка жолдарын ағымдағы жөндеуге.
5. Аудандық маңызы бар Спиридоновка – Жалманқұлақ жолдарын ағымдағы 
жөндеуге.
6. Спиридоновка ауылында балалар алаңын орнатуға.
7. Спиридоновка ауылының  көшелерінде бейнебақылау камераларын орнатуға.
Жоғарыда аталған барлық мәселелердің шешімін мен «AMANAT» партиясының 
сайлауалды бағдарламасының Егіндікөл ауданының Жол картасын іске асырудан 
көріп отырмын.

Құрметті сайлаушылар!
Мен тұрғындардың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыру бойынша қойылған 
міндеттерді шешу үшін сайлауға барамын. Мені таңдай отырып, сіздер Егіндікөл 
өңірінің сайлау округінің мәселелерін шешуді сеніп тапсырасыздар.
Біз бірге барлық мақсаттарға қол жеткізе алатынымызға сенімдімін. Мықты мемлекет 
құру! Сондықтан мен сіздерді сайлау учаскесіне келіп, ауылымыздың одан әрі өсуіне 
дауыс беруге шақырамын!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ ЕГИНДЫКОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
ШЕКЕНОВА ЕРЖАНА ЖАНАТОВИЧА

Я  родился и вырос в селе Днепропетровское Егиндыкольского 
района Акмолинской области. Получив высшее финансовое 
образование в г. Астана, начала трудовую деятельность 
в собственном крестьянском хозяйстве «Ержан», с 
2022 года являюсь генеральным директором    ТОО 
«KazAgroLuxe». С 2020 года по 2022 год был депутатом 
Егиндыкольского районного маслихата VII созыва. 
Член партии «AMANAT».  Женат.

Уважаемые избиратели!
Следуя нашей главной цели – построить Справедливый 
Казахстан, я поставил перед собой ряд задач, на 
решение которых будет направлена деятельность как 
депутата районного маслихата. Моя предвыборная 
программа составлена с учетом проблем жителей 
с.Абай и с.Спиридоновка. Постараюсь оправдать ваше 
доверие и готов взять на себя ответственность по поиску 
и продвижению эффективных решений ряда вопросов 
в рамках Предвыборной программы партии «AMANAT». 
В этой связи, буду способствовать:
1. Строительству и реконструкции зерносклада в 
с.Спиридоновка в 2024 году.
2. Обновлению  школьной мебели общеобразовательной 
школы с.Спиридоновка.
3. Среднему и текущему ремонту внутрипоселковых дорог в 
селе Спиридоновка в 2023 году.
4. Текущему ремонту дорог районного значения Егиндыколь-

Спиридоновка.
5. Текущему ремонту дорог районного значения Спиридоновка – Жалманкулак.
6. Установке детской площадки в селе Спиридоновка.
7.  Установке камер видеонаблюдения на улицах с.Спиридоновка.
Решение всех вышеуказанных проблем я вижу в реализации Дорожной карты 
Егиндыкольского района Предвыборной программы партии «AMANAT».

Уважаемые избиратели!
 Я иду на выборы для решения поставленных задач по  повышению благополучия 
и качества жизни жителей. Выбирая меня, вы доверите решение вопросов 
избирательного округа Егиндыкольского региона. 
Уверен, что вместе мы сможем достичь всех намеченных целей. Построить 
сильное государство! Поэтому я призываю Вас прийти на избирательный участок и 
проголосовать за дальнейший рост наших  сел!

Оплачено из средств территориальной избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет 
средств республиканского бюджета

Оплачено из средств территориальной избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет средств 
республиканского бюджета
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Оплачено из средств территориальной избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет 
средств республиканского бюджета

№10  САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША ЕГІНДІКӨЛ АУДАНДЫҚ 
МӘСЛИХАТ  ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР ШЫНТЕМИРОВ ҚАБЫКЕН 

АҒЫБАЙҰЛЫНЫҢ
 САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мен, Шынтемиров Қабыкен Ағыбайұлы, 1962 жылы 1 қаңтарда Қарағанды 
облысы Нұра ауданының 22 партсъезд кентінде дүниеге келдім.
Жоғары білімім бар: 1988 жылы Целиноград ауылшаруашылық институтын 
«Агрономия»мамандығы бойынша бітіргенмін.
Еңбек жолымды Жұлдыз совхозында тракторшы болып бастадым, 
содан кейін Кеңес Армиясы қатарында қызмет етіп, Целиноград ауыл 
шаруашылығы институтында оқыдым.
1988 жылдан бастап институтты бітіргеннен кейін агроном – тұқым 
өсіруші, 1991 жылдан бастап Жұлдыз совхозының бас агрономы болып 
жұмыс істедім. 1999 жылдан бастап ҚР АШМ облыстық аумақтық 
басқармасында астық инспекторы, 2001 жылдан – ҚР АШМ Егіндікөл 
аудандық аумақтық басқармасы бастығының орынбасары болып жұмыс 
істедім.
2004 жылдан – Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің 
бастығы, 2008 жылдан 2012 жылға дейін – Егіндікөл ауданы әкімінің 
орынбасары, кейін - ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің 
басшысы.
2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Егіндікөл ауданы әкімінің 
орынбасарымын.
Мен «AMANAT» партиясының мүшесімін.Марапаттарым: «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» 
мерейтойлық медалі, «1 дәрежелі Еңбек даңқы»төсбелгісі.Үйленгенмін, үш балам (екі ұл мен 
қызым) бар.

Құрметті сайлаушылар!
Мен бүкіл саналы өмірімді Егіндікөл ауданында өткіздім және үнемі кездесетін проблемалар 
туралы өзім білемін.
Менің басты мақсатым - Егіндікөл ауданының аумағында тұратын азаматтарға олардың әлеуметтік 
және өмірлік маңызды мәселелерін шешуге көмек көрсету.
Егер сіздер маған сенім білдіріп, ауданымыздың мәслихатында өз өкіліңіз ретінде сайласаңыз,  
мен өзіме нақты міндеттер қойып, оларды шешуге тырысамын.
1. Бағдарламада көрсетілгеннен қысқа мерзімде жаңа су құбырын салу мәселесін шешуге 
жәрдемдесу;
2. Жолдардың барлық түрлерін абаттандыру және олардағы қауіпсіздік, көшелерді жарықтандыру;
3. Аудан экономикасын дамыту үшін ет фермаларын құру, сүт мал шаруашылығын дамыту 
бойынша инвестициялық жобаларды іске асыруға жәрдемдесу, осыған байланысты-орташа 
жалақыны арттырумен және жұмыссыздық деңгейін төмендетумен жаңа жұмыс орындарын құру;
4. Аудан тұрғындарының табысын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында-Егіндікөл ауылында астық қоймаларын салу және реконструкциялау, минералды 
тыңайтқыштарды, өсімдіктерді қорғау құралдарын қолдану алаңын ұлғайту жөніндегі іс-
шараларға жәрдемдесу;
5. Азық-түлік бағасының өсуі маңызды мәселе болып табылады. Оларды тежеу үшін, менің 
тарапымнан, аудан орталығында ай сайынғы ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін өткізуді 
ұйымдастыру, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен, көтерме жеткізушілермен және 
дүкендермен меморандумдар жасасуға жәрдемдесу;
6. Білім беру, денсаулық сақтау және спорт саласының жас мамандары үшін тұрғын үй 
мәселелерін шешу жөнінде шаралар қабылдау, осы саланы қосымша қаржыландыру мәселелерін 
шешу.
Қойылған міндеттерді шешу үшін мен бар күшімді саламын. Мен оларды жүзеге асыру үшін не 
қажет екенін білемін және оған қалай жетуге болатынын білемін. Ауылдағы адамдардың әл-ауқаты 
мемлекеттің бірінші кезектегі міндеті болуы керек - бұл ауыл шаруашылығын дамытуға, азық-
түлікпен қамтамасыз етуге, бағаны ұстап тұруға жол.
Жоғарыда аталған барлық проблемалардың шешімін Егіндікөл ауданының даму жоспарын әзірлеп,  
оны одан әрі іске асырудан  көріп отырмын.         

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА  В ДЕПУТАТЫ 
ЕГИНДЫКОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА  

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 
ШИНТЕМИРОВА КАБЫКЕНА АГИБАЕВИЧА

Я, Шинтемиров Кабыкен Агибаевич, родился 1 января 1962 года в поселке 22 
партсъезда Нуринского района Карагандинской области. 
Имею высшее образование: в 1988-м году закончил Целиноградский 
сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». 
Трудовую деятельность начал трактористом совхоза Жулдыз, затем служба в рядах 
Советской армии, учеба в Целиноградском сельскохозяйственном институте. 
С 1988 года, после окончания института, работал агрономом – семеноводом, 
с 1991 года – главным агрономом совхоза Жулдыз. С 1999 года работал в 
областном территориальном управлении МСХ РК хлебным инспектором, с 2001 
года – заместителем начальника Егиндыкольского районного территориального 
управления МСХ РК. 
С 2004 года – начальник отдела сельского хозяйства и земельных отношений, с 2008 
по 2012 год – заместитель акима Егиндыкольского района, затем - руководитель 
отдела сельского хозяйства и земельных отношений.
С 2018 года по настоящее время – заместитель акима Егиндыкольского района. 
Являюсь членом партии «AMANAT».  
 Имею награды: юбилейная медаль «20 лет Маслихатам Казахстана», нагрудный 
знак «Еңбек даңқы 1 степени». 

Женат, трое детей (два сына и дочь).
Уважаемые избиратели!

Всю свою сознательную жизнь я прожил в Егиндыкольском районе и не понаслышке знаю о 
проблемах, с которыми мы постоянно сталкиваемся. 
Моя главная цель - оказание содействия гражданам, проживающим на территории 
Егиндыкольского района в решении их социальных и жизненно важных проблем.
Если Вы окажете мне доверие и изберете своим представителем в маслихате нашего района, 
то ставлю перед собой конкретные задачи и буду добиваться их решения. 
1. Содействовать в решении вопроса по строительству нового водовода в более короткие 
сроки, чем указано в программе;
2. Благоустройство всех видов дорог и безопасность на них, освещение улиц;
3. Для развития экономики района способствовать реализации инвестиционных проектов 
по созданию мясных ферм, развитию молочного животноводства, в связи с чем – создание 
новых рабочих мест с повышением средней заработной платы и снижением уровня 
безработицы;
4. В целях повышения дохода и обеспечения продовольственной безопасности жителей 
района – содействие в мероприятиях по строительству и реконструкции зерноскладов в селе 
Егиндыколь, увеличении площади применения минеральных удобрений, средств защиты 
растений;
5. Важным вопросом является повышение цен на продукты питания. Для их 
сдерживания,  с моей стороны, организация проведения в районном центре 
ежемесячных сельскохозяйственных ярмарок, содействие заключению меморандумов 
с сельхозтоваропроизводителями, оптовыми поставщиками и магазинами;
6. Принимать меры по решению жилищных вопросов для молодых специалистов сферы 
образования, здравоохранения и спорта, решать вопросы дополнительного финансирования 
данной отрасли.
Для решения поставленных задач я приложу все силы. Я знаю, что нужно для их 
осуществления и знаю, как этого добиться. Благополучие людей на селе должно являться 
первоочередной задачей государства, это и есть путь к развитию сельского хозяйства, 
обеспечению продовольствием, сдерживанию цен. 

1964 жылы Целиноград облысы Краснознаменское ауылында 
дүниеге келген. 1981 жылы Краснознамен орта мектебін бітірген. 
1983 жылы Целиноград қаласында шаштараз мамандығын 
алып, туған ауылына оралып, еңбек жолын бастады. 1986 
жылға дейін жұмыс істеді. 2002 жылы ЖК ретінде тіркелді 
(шаштараз ашты) 2009 жылға дейін жұмыс істеді.

Құрметті ауыл тұрғындары!
Жақында сайлау күні. 19 наурызда дауыс беру өтеді және 
біздің ауданның әрбір тұрғыны өзіне жақын, түсінікті, өз 
өмірімізді өзіміз жақсы жаққа өзгерте алатындығымызға 
сенім ұялататын бағдарламаға өз дауысын бере алады.  Мен 
біздің ауылды жайлы, таза, гүлденген және адамдардың 
өмірі үшін жайлы болғандығын  көргім келеді. Мен сіздерден 
дауыс түрінде қолдау ала отырып, орындауға тырысатын 
сайлауалды бағдарламаммен танысуды ұсынамын: 
1.Біздің ауылдың басты проблемасы сумен жабдықтау 
екенін ескере отырып, мен оны шешуге белсенді 
қатысуды жалғастырамын. Мен адамдардың өмір 
сүру үшін жақсы жағдай іздеп, көшіп кеткенін 
қаламаймын. Мұндай жағдай бізде болуы керек.
2.Егіндікөл Су Арнасы коммуналдық кәсіпорнына 
жолдарды тазартуға және су тасымалдауға қатысатын техниканы сақтау 
және жөндеу үшін бокс сатып алуға жәрдемдесу. Қазір техника ашық аспан 
астында сақталады және жөнделеді, бұл қыс мезгілінде іске қосуға және 
пайдалануға әсер етеді және жөндеу жұмыстары мен қызмет көрсету 
кезінде жұмысшыларға қиындықтар туғызады. 
3. Ауылды абаттандыруға өз үлесімді қосу (қоқысты уақытылы шығаруды және 
көшелерді жарықтандыруды ұйымдастыру).
4. № 1 мектепті жөндеу мәселесін шешуге ықпал ету.
5. Шағын аудандағы жолдарды жөндеу қажеттілігі туралы мәселені көтеру. Сондай-ақ, 
№2 мектепке тротуар салу қажет деп санаймын.
6. Салынуға жоспарланып отырған балалар алаңдарын қоршау және көгалдандыру 
туралы ұсыныс енгізу және осы жобаны іске асыруға барынша белсенді қатысу.
7. Жайылым мәселесін шешуге ұмтылу. Бұл жеке шаруашылықтардағы мал басын 
ұлғайтуға және тұрғындарға өз заттай өнімін алуға мүмкіндік береді. Өйткені, көптеген 
адамдар мал жаю проблемаларына байланысты ірі қара малдан бас тартады.
8. Қол жеткізілген нәтижелер туралы хабарлау және ауыл тұрғындарының тілектері 
мен ұсыныстарын талқылау үшін сайлаушылармен тұрақты кездесулер өткізу.

 Родилась в 1964 году в селе  Краснознаменское  Целиноградской 
области. В 1981г. окончила Краснознаменскую среднюю школу. 
В 1983 году, получив в г. Целиноград  профессию парикмахера, 
вернулась в родное село и начала трудовую деятельность. 
Работала до 1986 года. В 2002 году зарегистрировалась 
как ИП (открыла парикмахерскую) проработала до 2009г. С 
2019 г. - глава КХ.

Уважаемые односельчане!
Скоро день выборов. 19 марта состоится голосование и выбор 
может сделать каждый житель нашего района, отдав свой голос за 
программу, которая ему близка, понятна и вселит веру в то, что мы 
сами можем изменить свою жизнь в лучшую сторону. 
Мне хочется видеть наше село уютным, чистым, процветающим и 
комфортным для жизни людей.
Предлагаю ознакомиться с моей предвыборной программой, 
которую я постараюсь выполнить, получив от вас поддержку в виде 
голосов: 
1.Учитывая, что главная проблема нашего села это водоснабжение, 
буду продолжать принимать активное участие в её решении. Не хочется, 
чтобы люди уезжали в поисках лучших условий для жизни. Такие условия 
должны быть у нас.
2.Оказывать содействие коммунальному предприятию Егиндыколь 

Су Арнасы в приобретении бокса для хранения и ремонта техники, участвующей 
в расчистке дорог и подвозе воды. Сейчас техника хранится и ремонтируется под 
открытым небом, что влияет на запуск и эксплуатацию в зимнее время и создаёт тяжёлые 
условия, во время ремонтных работ и обслуживания, рабочим.
3.Внести свой вклад в благоустройство села (организация своевременного вывоза 
мусора и освещение улиц).
4.Способствовать решению вопроса с ремонтом школы №1.
5.Поднять вопрос о необходимости ремонта дорог в микрорайоне. Так же считаю, 
что необходимо строительство тротуара к школе №2.
6.Внести предложение об ограждении и озеленении детских площадок, которые 
планируется  построить.  И принимать самое активное участие в реализации этого проекта.
7.Добиваться решения вопроса о пастбищах. Это позволит  увеличить поголовье 
скота в частных хозяйствах и получать  жителям свою, натуральную продукцию. 
Ведь многие отказываются от КРС именно по причине проблем с выпасом.
8.Проведение регулярных встреч с избирателями для информирования о 
достигнутых результатах и обсуждения пожеланий и предложений жителей села. 

Перекрест Валентина Федоровна
кандидат в депутаты Егиндыкольского районного маслихата 

по избирательному округу №6

№6  САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША ЕГІНДІКӨЛ АУДАНДЫҚ 
МӘСЛИХАТ  ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР

Перекрест Валентина Федоровнаның 
 САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Оплачено из средств территориальной избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет 
средств республиканского бюджета



6 Алтын астық № 9

Оплачено территориально избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет средств республиканского бюджета

Оплачено территориально избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет средств республиканского бюджета
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Оплачено территориально избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет средств республиканского бюджета

Оплачено территориально избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет средств республиканского бюджета
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Оплачено территориально избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет средств республиканского бюджета

Оплачено территориально избирательной комиссии Егиндыкольского района за счет средств республиканского бюджета


