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Мен депутаттардың қашанда тарихи оқиғалар биігінен көріне 
алатынына сенемін. Меніңше, Сіздер жергілікті атқару органдарымен 
тығыз байланыста, заң актілеріне сәйкес «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясын жүзеге асыруды қамтамасыз етуге қажеттінің 
бәрін жасай аласыздар. Бір нәрсені ұмытпау керек: бірліксіз 
молшылық, келісімсіз бақыт болмайды. Біздің басты байлығымыз – 
халықтың бірлігін сақтап, жоғарғы мақсаттарға қарай ұмтылу. Бұл 
мақсаттарға жету үшін сіздер заңдық негіздер жасайсыздар. Мен 
сіздердің халық қалаулысы деген биік те мәртебелі атаққа лайықты 
болатындарыңызға сенемін. Қазақстанды дамыту жолында дұрыс 
шешімдер қабылдауда табыс тілеймін. 

Я верю, что депутаты всегда смогут быть на высоте исторических 
событий. Я считаю, что в тесном контакте вместе с местными 
исполнительными органами, в соответствии с законодательством, 
вы сделаете все возможное по обеспечению реализации Стратегии 
«Казахстана – 2050». Нельзя забывать: без Единства не будет 
Изобилия, без Согласия нет Счастья. Наше главное богатство – 
сохраняя единство народа, стремиться к высоким целям. Чтобы 
достичь этих целей, именно вы создаете законодательные предпосылки. 
Я верю, что вы с большим достоинством будете носить большой 
авторитет звания избранника народа. Желаю успехов по принятию 
верных решений на пути процветания Казахстана.

I believe that deputies will always be able to live up to the ambitions 
of historical developments. I believe that in close cooperation with local 
executive bodies, in accordance with the law, you will do everything possible 
to ensure the implementation of the “Kazakhstan – 2050” Strategy. We must 
not forget that without Unity there will be no Wealth, and without Harmony 
there will be no Happiness. We should strive to achieve greater expectations, 
preserving the unity of the people – our main wealth. Exactly you are 
creating legislative preconditions to achieve these objectives. I believe 
that you will hold the honorary title of the people’s elected representatives 
with great dignity. I wish you success in making Kazakhstan successful and 
together we can make it prosperous.





Ширек ғасыр бұрын Қазақстан жергілікті өзін-өзі басқаруды енгізуді бастады. 
Бұл бағыттағы бірінші саты өкілді органдар – мәслихаттарды құру болды. Бүгін 
мәслихаттар – мемлекеттің жоспарлы және тиімді дамуының тұрақты құқықтық 
институты болып табылады.

Мәслихат депутаттары тек электораттың өкілдері ғана емес, халықтың 
мүддесін білдіре отырып, мемлекеттік билік пен азаматтар арасындағы маңызды 
байланыстырушы буын болып табылады. Нұр-Cұлтан қала әкімдігі мен мәслихатының 
ұзақ және тығыз ынтымақтастығының тәжірибесі бойынша өкілетті органдар өзінің 
тиімділігін, ал депутаттар – құзыреттілігі мен қажеттілігін дәлелдеді деп сеніммен 
айтуға болады. Әкімдіктің халық қалаулыларымен бірлескен қызметі Мемлекет Басшысы 
қойған міндеттерді орындау тиімділігін арттырады.

Депутаттардың елорда өмірінің барлық салаларына белсенді қатысуы, оның 
тұрғындарына лайықты болашақты қамтамасыз етуге және жан-жақты 
дамуына қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.

Четверть века назад Казахстан начал путь к внедрению местного самоуправления. 
Первой ступенью в этом направлении стало создание представительных органов – 
маслихатов. И сегодня маслихаты – устойчивый правовой институт планомерного и 
эффективного развития государства.

Депутаты маслихата являются не просто представителями электората, 
выражающие интересы населения, – это важное связующее звено между 
государственной властью и гражданами. По опыту длительного и тесного 
сотрудничества акимата и маслихата города Нур-Султан можно с уверенностью 
сказать, что представительные органы доказали свою эффективность, а 
депутаты – компетентность и востребованность. Совместная деятельность 
акимата с народными избранниками повышает эффективность выполнения задач, 
поставленных Главой государства. 

Активное участие депутатов во всех сферах жизни столицы позволяет 
обеспечить ее жителям достойное будущее и создавать благоприятные условия 
для всестороннего развития.

Quarter of a century ago Kazakhstan started introducing local governments.  The first 
step in doing so was creation of representative bodies - Maslikhats. Now Maslikhats are 
a sustainable legal institute for well-planned and effective development of the state. 

Maslikhat’s deputies are not merely representatives of voter base expressing the 
interests of population; this is an important connecting link between the governmental 
power and citizens. Judging from the experience of long and close cooperation of the 
Akimat and the Maslikhat of Nur-Sultan city one can say for sure that representative 
bodies have proven their effectiveness and the deputies – their competency and 
relevance. Joint activities of the Akimat with people’s deputies increase the effectiveness 
of achievement of the objectives defined by the Head of the state. 

Deputies’ involvement in all life activities of the capital enables to provide its citizens 
with a decent future and create favorable conditions for all-round development.

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ƏКІМІ
АЛТАЙ СЕЙДІРҰЛЫ КӨЛГІНОВ

АКИМ ГОРОДА НУР-СУЛТАН
АЛТАЙ СЕЙДИРОВИЧ КУЛЬГИНОВ

AKIM OF NUR-SULTAN CITY
ALTAI SEYDIROVICH KULGINOV



НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МƏСЛИХАТЫНЫҢ ХАТШЫСЫ
ЖАНАТ ҒАЗИЗҰЛЫ НҰРПЕЙІСОВ

СЕКРЕТАРЬ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН 
ЖАНАТ ГАЗИЗОВИЧ НУРПИИСОВ

SECRETARY OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT
ZHANAT GAZIZOVICH NURPЕISOV 

Демократиялық даму бағытын ұстана отырып, Нұр-Сұлтан қалалық мәслихаты 
тәуелсіздік жылдарында айтарлықтай нығая түсті. Мемлекеттік басқарудағы 
мәслихаттардың рөлін арттыруды Қазақстанда жүргізілген мемлекеттік 
органдардың өкілеттіктерін қайта бөлуге байланысты конституциялық реформа 
куәландырады. Бұл ретте өкілеттіктер мен жауапкершіліктің көп бөлігі жергілікті 
жерлердегі өкілді билік органдарына ауысады.

Тарихи қысқа мерзім ішінде, яғни 25 жылда, Нұр-Сұлтан қалалық мәслихаттың 
барлық алты шақырылымның депутаттары жас астананың қалыптасуы 
мен дамуына елеулі үлес қосып, Мемлекет Басшысы белгілеген стратегиялық 
жоспарларды іске асырудағы жетістіктерге байланысты болған бірқатар 
тарихи маңызды шешімдер қабылдады. Заңнамамен берілген өкілеттілікті 
тиімді пайдалана отырып және қаланың барлық мәселелерін жан-жақты аңғара 
отырып, сондай-ақ қала мен мемлекеттің мүддесіне сүйене отырып, мәслихат 
депутаттары өз сайлаушыларының мәселелерін табысты шешеді.

Следуя курсом демократического развития, маслихат города Нур-Султан за 
годы независимости существенно укрепился. О повышении роли маслихатов 
в государственном управлении свидетельствует проведенная в Казахстане 
конституционная реформа, связанная с перераспределением полномочий 
государственных органов, при котором больше полномочий и ответственности 
переходит к органам представительной власти на местах. 

За исторически короткий период в 25 лет депутаты маслихата города  
Нур-Султан всех шести созывов внесли значительный вклад в становление и развитие 
молодой столицы, приняли ряд судьбоносных решений, от которых во многом зависел 
успех в реализации стратегических планов, определенных Главой государства. 
Эффективно используя предоставленные законодательством полномочия и 
всесторонне вникая во все проблемы города, депутаты маслихата, основываясь на 
интересах города и государства, успешно решают проблемы своих избирателей.

Following the course of democratic development the Maslikhat of Nur-Sultan city has 
been enhanced essentially for the years of independence. The increased role of Maslikhats 
in state management is witnessed by a constitutional reform conducted in Kazakhstan 
that is related to redistribution of governmental bodies’ powers, in which more powers 
and responsibilities are conveyed to local representative bodies. 

For historically short 25 years deputies of the Nur-Sultan Maslikhat of all six sessions 
have contributed significantly into formation and development of the young capital, adopted 
a number of landmark decisions, which largely determined the success of implementation of 
strategic plans defined by the Head of the state. Effectively leveraging on power provided by 
the state and comprehensively laboring the points of the city, Maslikhat’s deputies based on 
the city’s and national interests successfully solve the problems of their voters. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ

негізделген бейбітсүйгіш 
азаматтық қоғам есебінде 
сезініп, әлемдік қауымдас
тыққа лайықты орынға ие 
болуды тілеп, қазіргі және 
болашақ ұрпақ алдындағы 
жоғарғы жауапкершілік
ті сезініп, өзіміздің тәу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯСЫ 

КОНСТИТУЦИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

THE CONSTITUTION 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Государственный Флаг Рес публики Казахстан 
представляет собой голубое полотнище с зо

лотистым изображением солнца с лучами в цен
тре, под которым парит орел – символ независи
мости, свободы и суверенитета. 

Слева у древка находится национальный ор
намент в виде вертикальной полосы. Изобра
жение солнца, его лучей, орла и национального 
орнамента – цвета золота.

Автор Государственного флага Рес публики 
Казахстан – заслуженный деятель искусств Ка
захстана Шакен Ниязбеков. 

The State Flag of the Republic of Kazakhstan is 
the blue flag with the golden sun and soaring 

silhouette of the eagle in the center – a symbol 
of independence, freedom and sovereignty of the 
republic.

On the left you can see the golden national or
nament in the form of a vertical strip. Gold color is 
used in the images of the sun with rays, the eagle 
and national ornament.

The author of the State Flag of the Republic of 
Kazakhstan is Honored Artist of Kazakhstan Shak
en Niyazbekov.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТУЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ 
РЕС ПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

THE STATE FLAG OF THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN

елсіз құқығымызға орай осы Конституцияны 
 қабылдаймыз.

Мы, народ Казахстана, объединенный общей исто
рической судьбой, созидая государственность 

на исконной казахской земле, сознавая себя миро
любивым гражданским обществом, приверженным 
идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять 
достойное место в мировом сообществе, осознавая 
свою высокую ответственность перед нынешним и 
будущими поколениями, исходя из своего суверенно
го права, принимаем настоящую Конституцию.

We, the people of Kazakhstan, united by a common 
historic fate, creating a state on the indigenous 

Kazakh land, considering ourselves a peaceloving and 
civil society, dedicated to the ideals of freedom, equality 
and concord, wishing to take a worthy place in the world 
community, realizing our high responsibility before the 
present and future generations, proceeding from our sov
ereign right, accept this Constitution.

Қазақстан Рес публикасының Мемлекеттік Туы 
ортасында сәулесі жарқылдаған алтын түстес 

күн бейнеленген, астында тәуелсіздіктің, еркін
дік пен азаттықтың символы – қыран қалықтаған 
көгілдір мата түрінде. 

Сол жақ қапталда вертикалды жолақ түрінде
гі ұлттық өрнек бар. Күннің, оның сәулесінің, 
қыранның және ұлттық өрнектің бейнесі – ал
тын түстес. 

Қазақстан Рес
публикасы Мемлекет
тік Туының авторы 
– Қазақстанның еңбек 
сіңірген өнер қайрат
кері Шәкен Ниязбеков. 

Біз, ортақ тарихи тағдырға біріккен  Қазақстан 
халқы қазақтың тарихи жерінде мемлекет 

құрып, өзімізді азаттық, теңдік және келісімге 

Қазақстан Рес публикасының мемлекеттік рәміздері болып Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік 
Елтаңба, Мемлекеттік Әнұран табылады. 

Государственными символами Рес публики Казахстан являются Государственный Флаг, 
Государственный Герб, Государственный Гимн. 

State symbols of the Republic of Kazakhstan are the State Flag, the State Emblem, and the National Anthem.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РЕС ПУБЛИКИ КАЗАХСТАН THE STATE SYMBOLS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ҚАЗАҚСТАН РЕС ПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛТАҢБАСЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

THE STATE EMBLEM 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Қазақстан Рес публикасының Мемлекеттік 
 Елтаңбасы көкшілкөгілдір түсті шеңбер фор

масында және шаңырақтың бейнесі бар. Шаңы
рақтың оң жақ және сол жақ қапталына мифтік 
қанатты тұлпарлар бейнеленген. Жоғарғы жақта – 
бестармақты жұлдыз, ал Елтаңбаның төменгі 
бөлігінде «QAZAQSTAN» деген жазу бар. Ел
таңбаның түстік гаммасы негізгі екі түстен – 
алтын және көгілдір түстен тұрады. Қазақстан 
Рес публикасының Мемлекеттік Елтаңбасының 
авторлары – белгілі архитекторлар Жандарбек 
Мәлібеков пен ШотАман Уәлиханов.

Государственный Герб Рес публики Казахстан 
имеет форму круга синеголубого цвета и 

представляет собой изображение шанырака. 
Справа и слева от шанырака расположены кры
лья мифических коней. Вверху находится пяти
конечная звезда, а в нижней части Герба – над
пись «QAZAQSTAN». Цветовую гамму Герба 
составляют два основных цвета – золотистый 
и голубой. Авторы – архитекторы Жандарбек 
 Малибеков и ШотАман Уалиханов.

The State Emblem of the Republic of Kazakh
stan has the form of a circle and represents the 

image of the central arch of the yurt – “shanyrak”.  
A fivepointed star is at the upper part of the Emblem, 
and the inscription “QAZAQSTAN” is at its bottom. 
Gold color is used in the images of shanyrak, uyks, 
mythical horses, stars and inscriptions “Kazakhstan”. 
The authors of the State Emblem of the Republic 
of Kazakhstan are famous architects Zhandarbek  
Malibekov and ShotAman Ualikhanоv.

ҚАЗАҚСТАН РЕС ПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ӘНҰРАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН 
РЕС ПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

THE STATE ANTHEM 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Қазақстан Рес публикасының Мемлекет
тік Әнұраны Қазақстан Рес публикасының 

ағымдағы «Қазақстан Рес публикасының Мемле
кеттік рәміздері туралы Конституциялық заңын
да қарастырылған жағдайларда орындалатын 
музыкалыпоэтикалық шығарма түрінде. Сөзін 
жазған – Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан 
Назарбаев, композиторы – Шәмші Қалдаяқов.

Государственный Гимн Рес публики 
Казахстан представляет собой музыкально

поэтическое произведение, исполняемое в 
случаях, предусмотренных Конституционным 
законом Рес публики Казахстан. Авторы 
слов – Жумекен Нажимеденов и Нурсултан  
Назарбаев, композитор – Шамши Калдаяков.

The National Anthem of the Republic of Kazakhstan 
is a musicalpoetic composition performed in 

cases provided for by the Constitutional Law of the 
Republic of Kazakhstan “On State Symbols of the 
Republic of Kazakhstan”. The authors of the new 
anthem – Zhumeken Nazhimidenov and Nursultan 
Nazarbayev, composer – Shamshi Kaldayakov.

Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,

Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – 

Қазақстаным!
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АСТАНАСЫ АСТАНА 
ҚАЛАСЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АСТАНАСЫ 

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ДЕП ҚАЙТА АТАУ ТУРАЛЫ

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГОРОДА АСТАНЫ –
СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОД НУР-СУЛТАН – 

СТОЛИЦУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 
2019 жылғы 23 наурыздағы №6 Жарлығы

«Қазақстан Республикасының әкiмшiлiкаумақтық құрылысы 
туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 9бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

1. Қазақстан Республикасының астанасы – Астана қаласы Қазақстан 
Республикасының астанасы – НұрСұлтан қаласы деп қайта аталсын.

2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап 
қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының Президентi Қ. Тоқаев 

Указ Президента Республики Казахстан 
от 23 марта 2019 года №6

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от  
8 декабря 1993 года «Об административнотерриториальном устройстве 
Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город  
НурСултан – столицу Республики Казахстан. 

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого 
официального опубликования. 

Президент Республики Казахстан К. Токаев 
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Ең қиын жылдары біз елорданы 
ауыстыру туралы шешім қабылдадық. 
Енді біздің күллі әлемге танымал 
елордамыз бар. Мұнда ғылым мен білім, 
медицина қарқынды дами бастады, қала 
тұрғындары мен қонақтары үшін өмір 
сүру деңгейі жақсарды және қызмет 
көрсетудің жоғары стандарттары 
жасалды. Қазақстандықтар өз 
елордасын мақтаныш ете алады.

Н. Назарбаев

В самые трудные годы мы приняли 
решение о переносе столицы. Теперь мы 
имеем столицу, которую знает весь мир. 
Здесь началось динамичное развитие 
науки и образования, медицины, созданы 
хорошие условия жизни и высокие 
стандарты оказания услуг для жителей 
и гостей города. Казахстанцы по праву 
могут гордиться своей столицей.

Н. Назарбаев

In the most difficult years, we decided to 
shift the capital. Now our capital is known 
to the entire world. Here began the dynamic 
development of science and education, 
medicine; good living conditions and high 
standards of service have been created for 
residents and visitors. Kazakhstanis can 
rightfully be proud of their capital.

N. Nazarbayev

ЮНЕСКО шешімімен берілген 
«Астана – әлем қаласы» сертификаты 

мен медальоны. 1999 ж.

Медальон и сертификат ЮНЕСКО 
«Астана – город мира». 1999 г.

Medallion and UNESCO certificate 
“Astana is the City for Peace”. 1999

Елорданы әлемнің жиырмадан астам қалаларымен достық және бауырластық қатынастар 
байланыстырады. 1999 жылғы шілдеде Астана ЮНЕСКОның «Бейбітшілік қаласы» сыйлығына 

ие болды. Мәскеудегі «ТМДның үздік қаласы» конкурсында Астана 16 сыйдың 9ын жеңіп алды. Жас 
астана «қазақстандық брендтің» маңызды бөлігіне айналды. Қазақстанның бас қаласы Халықаралық 
астаналар мен ірі қалалар ассамблеясының мүшесі болып келеді. 

Столицу связывают дружественные и побратимские отношения с более чем двадцатью 
городами мира. Астана была удостоена премии ЮНЕСКО «Город мира». В Москве на смотре

конкурсе «Лучший город СНГ» Астана завоевала 9 из 16ти призов. Столица стала важной 
частью «казахстанского бренда». Главный город Казахстана является членом Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов.

The city has a friendly and sister relationship with more than twenty cities around the world. In July 1999 
Astana is awarded the UNESCO «City of Peace». In April 2008 Astana wins 9 out of 16 prizes at Moscow 

competition «CIS Better City» New capital has become an important part of «Kazakhstan’s brand.» Since the 
year 2000 the main city in Kazakhstan is a member of the International Assembly of Capitals and Cities. 



HONORARY CITIZENS OF ASTANA CITYПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА АСТАНЫАСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАРЫ

16 17НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

Ақмола қаласының Астана қаласы болып қайта аталуына байланысты, мәслихаттың 38ші 
сессиясының шешімімен «Астана қаласының құрметті азаматы» атағы белгіленген. Астана 

мәслихатына осы атақ беру құқығы берілген.
№296 2007 жылғы 21 маусымдағы «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» 

Қазақстан Республикасының заңына сәйкес елордалық мәслихатқа «Астана қаласының құрметті 
азаматы» атағын беру құқығы берілді. 2009 жылғы 6 қарашадағы Астана қаласы мәслихатының 
шешімінен «Астана қаласынын құрметті азаматы» атағын беру Ережесі бекітілді.

Всвязи с переименованием города Акмолы в город Астану решением 38й сессии маслихата 
установлено звание «Почетный гражданин города Астаны». Маслихату столицы предоставлено 

право присвоения этого звания. 
В соответствии с законом Республики Казахстан «О статусе столицы Республики Казахстан» 

от 21 июля 2007 года № 296 маслихату столицы предоставлено право присвоения звания «Астана 
қаласынын құрметті азаматы». Решением маслихата города Астаны от 6 ноября 2009 года утверждены 
Правила присвоения звания «Астана қаласынын құрметті азаматы».

Due to rename of Akmola to Astana city by the decision of 38th session of Maslikhat the title “Honorary 
citizen of Astana city” was established. Maslikhat of the capital was granted a right to award this title.

In accordance with Law of the Republic of Kazakhstan “On the Status of the Capital of the Republic 
of Kazakhstan” dated July 21, 2007 No. 296, the Maslikhat of the Capital is authorized to confer the title 
“Honorary Citizen of Astana”. The Astana city Maslikhat Decision dated November 6, 2009 approved the 
Rules on granting the title “Honorary Citizen of Astana”.

НАЗАРБАЕВ 
НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ

Қазақстан Республикасының Президенті. Астана қаласының 
Қазақстан Республикасының елордасы ретінде қалыптасуына және 
дамуына жеке үлесін қосқаны үшін «Астана қаласының құрметті 
азаматы» атағы берілді. 

НАЗАРБАЕВ 
НУРСУЛТАН АБИШЕВИЧ

Президент Республики Казахстан. За выдающийся личный вклад в 
строительство, становление и перспективное развитие города Астаны  
как столицы Республики Казахстан присвоено звание «Почетный 
гражданин города Астаны».

NAZARBAYEV 
NURSULTAN ABISHEVICH 

The President of the Republic of Kazakhstan. For own outstanding con-
tribution to the construction, formation and perspective development of 
Astana as the capital of the Republic of Kazakhstan he was conferred the 
title “Honorary citizen of Astana city”.

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАРЫ 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА АСТАНЫ

HONORARY CITIZENS OF ASTANA CITY
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БУЛЛЕР
ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ

BULLER 
VIKTOR DMITRIEVICH

«Строй конструкция» акционерлік 
қоғамының президенті. Қазақстанның 
елордасы – Астана қаласының 
қалыптасуы мен дамуына зор үлес 
қосқаны үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
10.09.2015 ж. №406/56-V

Президенту АО «Стройконструкция» 
присвоено звание «Астана қаласының 
құрметті азаматы» за большой вклад в 
развитие и становление молодой столицы 
Республики Казахстан – города Астаны. 

Решение маслихата города Астаны
 от 10.09.2015 г. №406/56-V

President of “Stroy Construction” JSC. 
In recognition of his significant contribu-
tion to the formation and development of 
the capital of Kazakhstan – the city of As-
tana he was conferred the title “Honorary 
citizen of Astana city”.

Decision of Astana maslikhat 
dated 10.09.2015 No.406/56-V

БУТЕНКО
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

BUTENKO 
MIKHAIL SERGEEVICH

Астана қаласы ардагерлер Кеңесінің 
төрағасы. Қаланың әлеуметтік-
экономикалық дамуына зор үлес қосқаны 
және қоғамдық жұмыстарға белсенді 
араласқаны үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді. 

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
04.10.2002 ж. №191/35-ІІ

Председателю Совета ветеранов 
города Астаны присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Астаны» за большой вклад в 
социально-экономическое развитие 
и в становление молодой столицы 
Республики Казахстан – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 04.10.2002 г. №191/35-ІІ 

Chairman of the Council of Veterans 
of Astana city. In recognition of his 
significant contribution to the social-
economic development of the city and 
public activity he was conferred the title 
“Honorary citizen of Astana city”.

Decision of Astana maslikhat
 dated 04.10.2002  No.191/35-ІІ

БЕЗКОРОВАЙНЫЙ 
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

BEZKOROVAYNIY 
MIKHAIL PETROVICH

«Целингидромаш» ӨК директоры 
«Ерен еңбегі үшін» медалімен 
марапатталған. Қаланың әлеуметтік 
-экономикалық дамуына үлес қосқаны 
және қоғамдық жұмыстарда 
белсенділігі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
26.06.2002 ж. №176/32-ІІ

Директору ПК «Целингидромаш» 
присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин города Астаны» за большой 
вклад в социально-экономическое развитие 
и в становление молодой столицы 
Республики Казахстан – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны
 от 26.06.2002 г. №176/32-ІІ

Director of Tselingidromash PC, awarded 
with the medal “For Valorous Labor”. 
For significant contribution in the social-
economic development of the city and active 
public activity he was conferred the title 
“Honorary citizen of Astana city”.

Decision of Astana maslikhat 
dated 26.06.2002 No.176/32-ІІ

Құрметті азамат» атағын беру 
маңызды моральдық ынталанды

рудың бірі, еңбек сіңірген азамат
тардың жемісті қызметін, олардың 
қабілеттерін, дарындарын және бас
тамаларын қоғамдық мойындаудың 
көрінісі болып табылады. Атақ эко
номиканың, ғылым және мәдениет
тің, өнердің, білім беру жүйесінің, 
денсаулық сақтау жүйесі мен әлеу
меттік саланың дамуына қосқан зор 
үлесі үшін, сондайақ ұлтаралық 
келісім мен қоғамдық тұрақтылықты, 
бейбітшілікті, халықтар арасын
дағы достық пен ынтымақтастықты 
нығайту жөніндегі жемісті еңбегі 
үшін беріледі.

Присвоение звания «Почетный 
гражданин» является одним из 

важных моральных стимулов, выра
жением общественного признания 
плодотворной деятельности заслу
женных граждан, их способностей, 
дарования и инициативы. Звание 
присваивается в знак особых заслуг 
за большой вклад в развитие эконо
мики, науки и культуры, искусства, 
образования, здравоохранения и 
социальной сферы,а так же за пло
дотворную работу по укреплению 
межнационального согласия и об
щественной стабильности, мира, 
дружбы и сотрудничества между 
народами.

Conferring the title “Honorary 
citizen” is one of important moral 

motivations, recognition of fruitful 
efforts of honored citizens, their 
abilities, talents and initiatives. The 
title is awarded in sign of special merits 
or contribution in the development 
of economy, science and culture, 
art, education, health and social 
sphere, as well as for fruitful work on 
enhancing of interethnic concord and 
social stability, piece, friendship and 
cooperation between peoples.
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ДОСМҰХАМБЕТОВ 
ТЕМІРХАН МЫҢАЙДАРҰЛЫ

DOSMUHAMBETOV 
TEMIRKHAN MYNAIDARULY

 
Қазақстан Республикасының туризм 

және спорт министріне жемісті 
мемлекеттік және қоғамдық қызметі, 
Қазақстанның жас астанасы – Астана 
қаласының қалыптасуы мен дамуына 
қосқан зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
25.06.2009 ж. №230/36-ІV 

Министру туризма и спорта 
Республики Казахстан присвоено звание 
«Астана қаласының құрметті азаматы» 
за плодотворную государственную 
и общественную деятельность, 
большой вклад в становление и 
развитие молодой столицы Республики 
Казахстан – города Астаны. 

Решение маслихата города Астаны
 от 25.06.2009 г. №230/36-ІV

The Minister of Tourism and Sports of 
the Republic of Kazakhstan was conferred 
the title “Honorary citizen of Astana city” in 
recognition of his fruitful government and 
social activities, significant contribution 
to the formation and development of 
the young capital of the Republic of 
Kazakhstan – Astana city.

Decision of Astana maslikhat 
dated 25.06.2009 No.230/36-ІV

ГЕНДЕЛЬМАН 
МОИСЕЙ АРОНОВИЧ

GENDELMAN 
MOISEI ARONOVICH

Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ 
аграрлық университетінің жерге ор-
наластырушылық кафедрасының про-
фессорына жоғары білікті мамандарды 
дайындауға қосқан үлесі және белсенді 
қоғамдық қызметі үшін «Астана қаласы-
ның құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
19.12.2002 ж. №207/39-ІІ

Профессору кафедры землеустройства 
Казахского аграрного университета име-
ни Сакена Сейфуллина присвоено звание 
«Почетный гражданин города Астаны» 
за заслуги в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов и активную 
общественную деятельность.

Решение маслихата города Астаны 
от 19.12.2002 г. №207/39-ІІ

Professor of the Land Management 
Department at Kazakh Agrarian University 
named after Saken Seifullin. He was 
conferred the title “Honorary citizen of 
Astana city” in recognition of his merits 
in the training of highly qualified experts 
and active social activities.

Decision of Astana maslikhat 
dated 19.12.2002 No.207/39-ІІ

ГАЛИМОВ
ФАРИТ ХАБИБРАХМАНҰЛЫ

GALIMOV 
FARIT HABIBRAHMANULY

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты. Мемлекеттік 
және қоғамдық қызметі, Қазақстанның 
елордасы – Астана қаласының 
қалыптасуы мен дамуына зор үлес 
қосқаны үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
10.12.2007 ж. №22/5-ІV

Депутату Сената Парламента 
Республики Казахстан присвоено звание 
«Астана қаласының құрметті азаматы» 
за плодотворную государственную и 
общественную деятельность, большой 
вклад в становление и развитие молодой 
столицы Казахстана – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 10.12.2007 г. №22/5-ІV 

Deputy of the Parliament Senate of the 
Republic of Kazakhstan. He was conferred 
the title “Honorary citizen of Astana city” in 
recognition of his long-lasting fruitful work 
and public activities, significant contribution 
to the formation and development of the 
young capital of Kazakhstan – Astana city.

Decision of Astana maslikhat 
dated 10.12.2007 No.22/5-ІV

ГЕЛЬМУТ КУТИН

HELMUT KUTIN

«SOS – Киндердорф Интернациональ» 
Халықаралық қордың Президентіне, 
белсенді қайырымдылық қызметі мен 
мейірімділігі үшін, Астана қаласындағы 
«SOS – отбасы үлгісіндегі балалар 
ауылдары» құрылысына қосқан үлесі 
үшін «Астана қаласының құрметті 
азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
21.06.2001 ж. №102/20-ІІ

Президенту Международного фонда 
«SOS – Киндердорф Интернациональ» 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Астаны» за активную 
благотворительную деятельность и 
милосердие, вклад в строительство 
«SOS – детские деревни семейного 
типа» в городе Астане.

Решение маслихата города Астаны 
от 21.06.2001 г. №102/20-ІІ

President of the International Fund 
“SOS – Kinderdorf International”. He was 
conferred the title “Honorary citizen of 
Astana city” in recognition of his active 
charity and mercifulness, significant 
contribution to the construction of “SOS – 
Family-Type Children’s Villages” in Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 21.06.2001 No.102/20-ІІ
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ЕСІМОВ
АХМЕТЖАН СМАҒҰЛҰЛЫ

ESIMOV 
AHMETZHAN SMAGULULY

«Самұрық – Қазына» ұлттық әл-ауқат 
қоры» АҚ Басқарма төрағасына жемісті 
мемлекеттік және қоғамдық қызметі, 
Қазақстанның жас астанасы – Астана 
қаласының қалыптасуы мен дамуына 
қосқан зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
18.09.2009 ж. №247/38-ІV 

Председателю Правления АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук 
Қазына» присвоено звание «Астана 
қаласының құрметті азаматы» за 
плодотворную государственную и 
общественную деятельность, большой 
вклад в становление и развитие молодой 
столицы Казахстана – города Астаны. 

Решение маслихата города Астаны 
от 18.09.2009 г. №247/38-ІV

Chairman of the Board of “Samruk 
Kazyna National Welfare Fund” JSC.  
He was conferred the title “Honorary 
citizen of Astana city” in recognition of 
his fruitful state and public activities and 
significant contribution to the formation 
and development of the young capital of 
Kazakhstan - Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 18.09.2009 No.247/38-ІV

ЖАК АТТАЛИ

JACQUES ATTALI

Профессор, жазушы, Франция 
Республикасы Мемлекеттік кеңесінің 
құрметті мүшесіне, Қазақстан 
Рес публикасы мен Франция 
Республикасы арасындағы достық пен 
ынтымақтастықты нығайту бойынша 
жемісті еңбегі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
23.06.2017 ж. №153/20-VI

Профессору, писателю, почетному 
члену Государственного совета 
Республики Франция присвоено 
звание «Астана қаласының құрметті 
азаматы» за плодотворную работу по 
укреплению дружбы и сотрудничества 
между Республикой Казахстан и 
Республикой Франция.

Решение маслихата города Астаны 
от 23.06.2017 г. №153/20-VI

Professor, writer, Honorary Member 
of the State Council of the Republic of 
France.  In recognition of his fruitful work 
to strengthen friendship and cooperation 
between the Republic of Kazakhstan and 
the Republic of France he was conferred 
the title “Honorary citizen of Astana City”.

Decision of Astana maslikhat 
dated 23.06.2017 No.153/20-VI 

ЖАҚСЫБЕКОВ
ӘДІЛБЕК РЫСКЕЛДІҰЛЫ

ZHAKSYBEKOV
ADІLBEK RYSKELDІULY

 
Қазақстан Республикасы Президенті 

Әкімшілігінің Басшысына жемісті 
мемлекеттік және қоғамдық қызметі, 
Қазақстанның жас астанасы – Астана 
қаласының қалыптасуы мен дамуына 
қосқан зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді. 

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
10.12.2007 ж. №22/5-ІV

Руководителю Администрации 
Президента Республики Казахстан 
присвоено звание «Астана қаласының 
құрметті азаматы» за плодотворную 
государственную и общественную 
деятельность, большой вклад в 
становление и развитие молодой 
столицы Казахстана – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 10.12.2007 г. №22/5-ІV 

Head of the Presidential Administration of 
the Republic of Kazakhstan.  He was conferred 
the title “Honorary citizen of Astana city” in 
recognition of his fruitful government and 
social activities and significant contribution to 
the formation and development of the young 
capital of Kazakhstan – Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 10.12.2007 No.22/5-ІV 

ЕСІЛОВ 
САНСЫЗБАЙ СЕЙІТЖАНҰЛЫ

ESILOV 
SANSYZBAI SEYІTZHANULY

«Ардагерлер ұйымы» РҚБ Астана 
қалалық филиалының төрағасына белсенді 
мемлекеттік және қоғамдық қызметі, 
Қазақстан Республикасының жас астанасы 
– Астана қаласының дамуы мен өркендеуіне 
қосқан зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
23.06.2017 ж. №151/20-VI

Председателю Астанинского городского 
филиала РОО «Организация ветеранов» 
присвоено звание «Астана қаласының 
құрметті азаматы» за активную 
государственную и общественную 
деятельность, большой вклад в развитие и 
процветание молодой столицы Республики 
Казахстан – города Астаны. 

Решение маслихата города Астаны 
от 23.06.2017 г. №151/20-VI

Chairman of the Astana city branch of the 
NGO “Kazakhstan Veterans’ Organization”. 
He was conferred the title “Honorary 
citizen of Astana City” in recognition of his 
active government and social activities and 
significant contribution to the development 
and prosperity of the young capital of the 
Republic of Kazakhstan – Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 23.06.2017 No.151/20-VI 
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КОНСТАНТИНОС 
СТЕФАНОПУЛОС

KONSTANTINOS 
STEPHANOPOULOS

Грек Республикасының Президенті-
не Грекия мен Қазақстан арасындағы 
достық қарым-қатынастарды дамы-
туға қосқан үлесі, екі мемлекет пен олар-
дың астаналарының көп қырлы ынты-
мақтастығын нығайтуға бағытталған 
жемісті қызметі үшін «Астана қаласы-
ның құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
26.06.2002 ж. №176/32-ІІ

Президенту Греческой Республики 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Астаны» за вклад в разви-
тие дружественных отношений между 
Грецией и Казахстаном, плодотворную 
деятельность, направленную на укре-
пление многогранного сотрудничества 
двух государств и их столиц.

Решение маслихата города Астаны 
от 26.06.2002 г. №176/32-ІІ

President of the Hellenic Republic 
was conferred the title “Honorary citizen 
of Astana City” in recognition of his 
contribution to the development of friendly 
relations between Greece and Kazakhstan, 
and fruitful activities aimed at strengthening 
the multifaceted cooperation between the 
two states and their capitals.

Decision of Astana maslikhat 
dated 26.06.2002 No.176/32-ІІ

КУАНЫШЕВ
БОЛАТ СҰЛТАНҰЛЫ 

KUANYSHEV 
BOLAT SULTANULY

 
«Мехколонна-56» ЖШС директоры, 

КСРО құрметті энергетигіне, қаланың 
энергетикалық кешенін, әлеуметтік 
саласын дамытуға қосқан зор үлесі және 
белсенді қоғамдық қызметі, Қазақстан 
Республикасының астанасы – Астана 
қаласының қалыптасуына қосқан үлесі 
үшін «Астана қаласының құрметті 
азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
26.06.2002 ж. №176/32-ІІ

Директору ТОО «Мехколонна-56», 
почетному энергетику СССР присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Астаны» за большой вклад в развитие 
энергетического комплекса, социальной 
сферы города и активную общественную 
деятельность, в становление столицы 
Республики Казахстан – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны
 от 26.06.2002 г. №176/32-ІІ 

Director of the Mobile Mechanical 
Division-56 LLP, Honored Energy Worker of 
the USSR, was conferred the title “Honorary 
citizen of Astana city” for his significant 
contribution to the development of the energy 
sector, social sector of the city and public 
activities, to the development of the capital 
of the Republic of Kazakhstan – Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 26.06.2002 No.176/32-ІІ

КӘРІБЖАНОВ
ЖӘНІБЕК СӘЛІМҰЛЫ

KARIBZHANOV 
JANІBEK SALIMULY

Еңбек ардагеріне белсенді мемлекеттік 
және қоғамдық қызметі, Қазақстанның 
астанасы – Астана қаласының 
қалыптасуы мен дамуына қосқан зор 
үлесі үшін «Астана қаласының құрметті 
азаматы» атағы берілді. 

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
23.06.2017 ж. №152/20-VI

Ветерану труда присвоено звание 
«Астана қаласының құрметті азаматы» 
за активную государственную и 
общественную деятельность, большой 
вклад в становление и развитие столицы 
Казахстана – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны
 от 23.06.2017 г. №152/20-VI

Labor veteran, he was conferred the 
title “Honorary citizen of Astana city” 
for his active government and social 
activities, significant contribution to the 
establishment and development of the capital 
of Kazakhstan – the city of Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 23.06.2017 No.152/20-VI 

ЖОЛДАСБЕКОВ
МЫРЗАТАЙ ЖОЛДАСБЕКҰЛЫ

ZHOLDASBEKOV 
MYRZATAY ZHOLDASBEKULY

Қазақстан Республикасы Президенттік 
мәдениет орталығының директорына 
жемісті мемлекеттік және қоғамдық 
қызметі, Қазақстан Республикасының 
жас астанасы – Астана қаласының 
қалыптасуы мен дамуына қосқан 
зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
24.05.2007 ж. №377/47-ІІІ 

Директору Президентского центра 
культуры Республики Казахстан 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Астаны» за 
плодотворную государственную и 
общественную деятельность, большой 
вклад в становление и развитие молодой 
столицы Республики Казахстан – 
города Астаны. 

Решение маслихата города Астаны
 от 24.05.2007 г. №377/47-ІІІ 

Director of the Presidential Cultural Center 
of the Republic of Kazakhstan. In recognition 
of his fruitful government and social activities, 
significant contribution to the establishment and 
development of the young capital of the Republic 
of Kazakhstan – Astana – he was conferred the 
title “Honorary citizen of Astana city”.

Decision of Astana maslikhat 
dated 24.05.2007 No.377/47-ІІІ 
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МӘМБЕТОВ
ӘЗЕРБАЙЖАН МӘДИҰЛЫ

MAMBETOV 
AZERBAIZHAN MADIULY

КСРО Халық әртісі, Қазақстанның 
театр қайраткерлері одағының 
президентіне ұлттық режиссерлік 
өнердің дамуына қосқан зор үлесі, 
Қазақстан Республикасының астанасы – 
Астана қаласының мәдени және 
қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны 
үшін «Астана қаласының құрметті 
азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
31.10.2000 ж. №58/13-ІІ

Народному артисту СССР, Президенту 
Союза театральных деятелей Казахстана 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Астаны» за большой вклад в 
развитие национального режиссерского 
искусства, активное участие в культурной 
и общественной жизни столицы 
Республики Казахстан – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 31.10.2000 г. №58/13-ІІ

The People’s Artist of the USSR, President of 
the Union of Theater Workers of Kazakhstan, 
he was awarded the title “Honorary citizen of 
Astana city” for significant contribution to the 
development of national stage direction, active 
participation in the cultural and social life of the 
capital of the Republic of Kazakhstan - Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 31.10.2000 – І58/13-ІІ 

МӘСІМОВ
КӘРІМ ҚАЖЫМҚАНҰЛЫ

MASIMOV 
KARIM KAZHYMKANULY

 
Қазақстан Республикасының жас 

астанасының – Астана қаласының 
қалыптасуы мен дамуына қосқан зор 
үлесі үшін Қазақстан Республикасы 
Президенті Әкімшілігінің Басшысына 
«Астана қаласының құрметті азаматы» 
атағы берілді. 

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
27.06.2013 ж. №148/18-V

Руководителю Администрации 
Президента Республики Казахстан 
присвоено звание «Астана қаласының 
құрметті азаматы» за большой вклад в 
становление и развитие молодой столицы 
Республики Казахстан – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 27.06.2013 г. №148/18-V 

Head of the Presidential Administration 
of the Republic of Kazakhstan, he was 
conferred the title “Honorary citizen of 
Astana city” for significant contribution 
to the establishment and development 
of the young capital of the Republic of 
Kazakhstan - Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 27.06.2013 No.148/18-V

МАМИН
АСҚАР ҰЗАҚПАЙҰЛЫ

MAMIN 
ASKAR UZAKРAIULY

«Қазақстан темір жолы» ұлттық 
компаниясы» АҚ Президентіне 
Қазақстанның жас елордасы – 
Астана қаласының қалыптасуына 
және дамуына қосқан зор үлесі 
үшін «Астана қаласының құрметті 
азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
29.06.2011 ж. №461/65-ІV

Президенту АО «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» 
присвоено звание «Астана қаласының 
құрметті азаматы» за большой вклад в 
становление и развитие молодой столицы 
Республики Казахстан – города Астаны. 

Решение маслихата города Астаны 
от 29.06.2011 г. №461/65-ІV

President of the National Company 
Kazakhstan Temir Joly JSC was awarded 
the title “Honorary citizen of Astana 
city” for his significant contribution 
to the establishment and development 
of the young capital of the Republic of 
Kazakhstan – Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 29.06.2011 No.461/65-ІV

ЛИ МЕН БАК

LEE MYUNG-BAK

Корея Республикасының Президентіне 
Қазақстан Республикасымен Корея 
Республикасы арасындағы достық 
қарым-қатынастарды нығайту ісіне 
достық пен ынтымақтастықты 
нығайту жөніндегі жемісті 
жұмысы үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
19.08.2011 ж. №480/68-ІV

Президенту Республики Корея присвоено 
звание «Астана қаласының құрметті 
азаматы» за плодотворную работу по 
укреплению дружбы и сотрудничества 
в деле укрепления дружественных 
отношений между Республикой Казахстан 
и Республикой Корея.

Решение маслихата города Астаны 
от 19.08.2011 г. №480/68-ІV

President of the Republic of Korea was 
awarded the title “Honorary citizen of Astana 
city” for fruitful work to strengthen friendship 
and cooperation between the Republic of 
Kazakhstan and the Republic of Korea.

Decision of Astana maslikhat 
dated 19.08.2011 No.480/68-ІV
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МҰХАМЕДЖАНОВ
ТӨЛЕГЕН МҰХАМЕДЖАНҰЛЫ

MUHAMEDJANOV 
TOLEGEN MUHAMEDJANULY

Қазақ Ұлттық музыка Академиясы-
ның ректорына жемісті мемлекеттік 
және қоғамдық қызметі, Қазақстан Рес-
публикасының жас астанасы – Астана 
қаласының қалыптасуы мен дамуына 
қосқан зор үлесі үшін «Астана қаласы-
ның құрметті азаматы» атағы берілді. 

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
27.06.2014 ж. №247/36-V

Директору Государственного театра 
оперы и балета «Астана Опера» присвое-
но звание «Астана қаласының құрметті 
азаматы» за большой вклад в развитие 
культуры и искусства Республики Ка-
захстан и ее столицы – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 27.06.2014 г. №247/36-V 

Director of the State Opera and Ballet 
Theater “Astana Opera” was awarded the 
title “Honorary citizen of Astana city” for his 
significant contribution to the development of 
culture and art of the Republic of Kazakhstan 
and its capital Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 27.06.2014 No.247/36-V

НИ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

NI VLADIMIR VASILYEVICH
 
«Қазақмыс» корпорациясы» АҚ 

Директорлар Кеңесінің төрағасына 
жемісті мемлекеттік және қоғамдық 
қызметі, Қазақстанның астанасы – 
Астана қаласының қалыптасуы мен 
дамуына қосқан зор үлесі үшін «Астана 
қаласының құрметті азаматы»  атағы 
берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
10.12.2007 ж. №22/5-ІV

Председателю Совета директоров 
АО «Корпорация «Казахмыс» 
присвоено звание «Астана қаласының 
құрметті азаматы» за плодотворную 
государственную и общественную 
деятельность, большой вклад в 
становление и развитие столицы 
Казахстана – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 10.12.2007 г. №22/5-ІV 

Chairman of the Board of Directors 
of Corporation Kazakhmys JSC, was 
awarded the title “Honorary citizen of 
Astana city” for fruitful state and public 
activities, significant contribution to the 
establishment and development of the 
capital of Kazakhstan – Astana.

Decision of Astana maslikhat
 dated 10.12.2007 No.22/5-ІV 

МҰСАХОДЖАЕВА
АЙМАН ҚОЖАБЕКҚЫЗЫ

MUSAKHODJAEVA 
AIMAN KOJABEQQYZY

Қазақ  Ұлттық музыка 
Академиясының ректорына жемісті 
мемлекеттік және қоғамдық қызметі, 
Қазақстан Республикасының жас 
астанасы – Астана қаласының 
қалыптасуы мен дамуына қосқан 
зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
10.12.2007 ж. №22/5-ІV

Ректору Казахской Национальной 
Академии музыки присвоено звание 
«Астана қаласының құрметті 
азаматы» за плодотворную 
государственную и общественную 
деятельность, большой вклад в 
становление и развитие молодой 
столицы Республики Казахстан – 
города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 10.12.2007 г. №22/5-ІV

Rector of the Kazakh National Music 
Academy, she was awarded the title 
“Honorary citizen of Astana city” for 
fruitful government and social activities, 
significant contribution to the establishment 
and promotion of the young capital of the 
Republic of Kazakhstan – Astana. 

Decision of Astana maslikhat 
dated 10.12.2007 No.22/5-ІV

МЕЩЕРЯКОВ
НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

MESHCHERYAKOV 
NIKOLAY ILYICH

«Цеснабанк» АҚ Директорлар 
Кеңесінің мүшесіне белсенді мемлекеттік 
және қоғамдық қызметі, Қазақстан 
Республикасының жас астанасы – Астана 
қаласының қалыптасуы мен дамуына 
қосқан зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
23.06.2017 ж. №154/20-VI

Члену Совета Директоров 
АО «Цеснабанк» присвоено звание 
«Астана қаласының құрметті 
азаматы» за активную государственную 
и общественную деятельность, 
большой вклад в становление и 
развитие молодой столицы Республики 
Казахстан – города Астаны. 

Решение маслихата города Астаны 
от 23.06.2017 г. №154/20-VI

Member of the Board of Directors of 
Tsesnabank JSC, he was conferred the title 
“Honorary citizen of Astana city” for active 
government and social activities, significant 
contribution to the establishment and 
development of the young capital of the 
Republic of Kazakhstan – Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 23.06.2017 No.154/20-VI
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РЕДКОКАШИН
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

REDKOKASHIN 
VLADIMIR NIKOLAEVICH

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутатына белсенді қоғам-
дық жұмысы, Қазақстан Республикасы-
ның жас астанасы – Астана қаласының 
қалыптасуы мен дамуына қосқан зор 
үлесі үшін «Астана қаласының құрметті 
азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
04.07.2012 ж. №59/6-V

Депутату Сената Парламента 
Республики Казахстан присвоено 
звание «Астана қаласының құрметті 
азаматы» за активную общественную 
работу, большой вклад в становление и 
развитие молодой столицы Республики 
Казахстан – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 04.07.2012 г. №59/6-V

Deputy of the Parliament Senate of the 
Republic of Kazakhstan, he was conferred 
the title “Honorary citizen of Astana city” for 
active social work, significant contribution 
to the establishment and development 
of the young capital of the Republic of 
Kazakhstan – Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 04.07.2012 No.59/6-V

ТӨЛЕГЕНОВА
БИБІГҮЛ АХМЕТҚЫЗЫ

TULEGENOVA 
BIBІGUL AHMETQYZY

 
КСРО Халық әртісі, Социалистік 

Еңбек Еріне, музыкалық мәдениетті 
дамытуға қосқан зор үлесі, Қазақстан 
Республикасының астанасы – Астана 
қаласының қалыптасуына белсенді 
қатысқаны үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
19.11.1999 ж. №9/2-ІІ

Народной артистке СССР, Герою 
социалистического Труда присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Астаны» за выдающийся вклад в развитие 
музыкальной культуры, активное участие 
в становлении столицы Республики 
Казахстан – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 19.11.1999 г. №9/2-ІІ

The People’s Artist of the USSR, the 
Hero of Socialist Labor, she was conferred 
the title “Honorary citizen of Astana city” 
for her outstanding contribution to the 
development of musical culture, and active 
participation in the development of the capital 
of the Republic of Kazakhstan, Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 19.11.1999 No.9/2-ІІ

ПЕТРУ 
ЛУЧИНСКИ

PETRU 
LUCHINSKI

Молдова Республикасының 
Президентіне Қазақстан Республикасы 
мен Молдова Республикасы арасындағы 
достық қарым-қатынастарды нығайтуға 
қосқан зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
15.07.1999г. №253/43-ІІ

Президенту Республики Молдова 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Астаны» за большой вклад в дело 
укрепления дружественных отношений 
между Республикой Казахстан и 
Республикой Молдова.

Решение маслихата города Астаны 
от 15.07.1999 г. №253/43-ІІ 

The President of the Republic of Moldova, 
awarded the title “Honorary citizen of 
Astana city” for his great contribution 
to the strengthening of friendly relations 
between the Republic of Kazakhstan and 
the Republic of Moldova.

Decision of Astana maslikhat 
dated 15.07.1999 No.253/43-ІІ

ПАККОЛИ  
БЕДЖЕТ 

PAKKOLI 
BEDZHET

«Мабетекс групп» компаниясының 
Президентіне жемісті мемлекеттік 
және қоғамдық қызметі, Қазақстанның 
жас астанасы – Астана қаласының 
қалыптасуы мен дамуына қосқан зор 
үлесі үшін «Астана қаласының құрметті 
азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
10.12.2007 ж. №22/5-IV 

Президенту компании «Мабетекс 
групп» присвоено звание «Астана 
қаласының құрметті азаматы» за 
плодотворную государственную и 
общественную деятельность, большой 
вклад в становление и развитие молодой 
столицы Казахстана – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 10.12.2007 г. №22/5-IV

President of the Mabetex Group company, 
he was awarded the title “Honorary citizen 
of Astana city” for fruitful government and 
social activities, significant contribution to 
the formation and development of the young 
capital of Kazakhstan – Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 10.12.2007 No.22/5-IV
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ШИВРИНА
НЭЛЯ ВИКТОРОВНА

SHIVRINA 
NELLI VIKTOROVNA

Қазіргі заманғы өнер мұражайының 
д и р е к т о р ы н а  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының және оның жас 
астанасы – Астана қаласының мәдениеті 
мен өнерін дамытуға қосқан зор үлесі 
үшін «Астана қаласының құрметті 
азаматы» атағы берілді. 

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
27.06.2014 ж. №247/36-V

Директору Музея современного 
искусства присвоено звание «Астана 
қаласының құрметті азаматы» за 
большой вклад в развитие культуры и 
искусства Республики Казахстан и ее 
молодой столицы – города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 27.06.2014 г. №247/36-V

Director of the Museum of Modern Art 
was awarded the title “Honorary citizen of 
Astana city” for her significant contribution 
to the development of culture and art of 
the Republic of Kazakhstan and its young 
capital – the city of Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 27.06. 27.06.2014 No.247/36-V

ШӨКЕЕВ
ӨМІРЗАҚ ЕСТАЙҰЛЫ

SHUKEEV 
UMIRZAK ESTAYULY

 
Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің бірінші орынбасарына 
Қазақстанның жас астанасы – Астана 
қаласының қалыптасуына және дамуына 
қосқан зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді. 

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
17.06.2010 ж. №365/49-IV

Первому заместителю Премьер-
министра Республики Казахстан 
присвоено звание «Астана қаласының 
құрметті азаматы» за большой вклад 
в становление и развитие молодой 
столицы Республики Казахстан – 
города Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 17.06.2010 г. №365/49-IV 

First Deputy Prime Minister of 
the Republic of Kazakhstan. He was 
conferred the title “Honorary citizen of 
Astana city” for significant contribution 
to the establishment and development 
of the young capital of the Republic of 
Kazakhstan – Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 17.06.2010 No.365/49-IV

ШЕРХАН 
МҰРТАЗА 

SHERKHAN 
MURTAZA

Халық жазушысы, Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутатына Қазақстанның жас 
елордасы – Астана қаласының 
қалыптасуы мен дамуына қосқан 
зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
04.10.2002 ж. №191/35-ІІ

Народному писателю, депутату 
Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан присвоено звание «Почетный 
гражданин города Астаны» за большой 
вклад в становление и развитие 
молодой столицы Казахстана – города 
Астаны.

Решение маслихата города Астаны 
от 04.10.2002 г. №191/35-ІІ 

The People’s Writer, Deputy of the 
Parliament Majilis of the Republic of 
Kazakhstan. He was awarded the title 
“Honorary Citizen of Astana City” for 
significant contribution to the establishment 
and development of the young capital of 
Kazakhstan, Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 04.10.2002 No.191/35-ІІ

ФЕТТАХ 
ТАМИНИДЖЕ

FETTAH 
TAMINCE

«Sembol Insaat» АҚ компаниясының 
П р е з и д е н т і н е  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының және оның жас 
астанасы – Астана қаласының дамуына 
қосқан зор үлесі үшін «Астана қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді.

Астана қаласы мәслихатының шешімі 
27.06. 2014 ж. №247/36-V

Президенту компании АО «Sembol 
Insaat» присвоено звание «Астана 
қаласының құрметті азаматы» за 
большой вклад в развитие Республики 
Казахстан и ее молодой столицы – 
города Астаны. 

Решение маслихата города Астаны 
от 27.06. 2014 г. №247/36-V

President of the company “Sembol 
Insaat” JSC, he was awarded the title 
“Honorary citizen of Astana city” for his 
significant contribution to the development 
of the Republic of Kazakhstan and its young 
capital - the city of Astana.

Decision of Astana maslikhat 
dated 27.06. 2014 No.247/36-V
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ҚАЗАҚСТАН РЕС ПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

Целиноград ауыл шаруашылығы институтын және Қазақ мемлекеттік басқару академиясы 
жанындағы нарық институтын бітірген. Экономика ғылымдарының кандидаты. Қорғалжын 

аудандық партия ұйымының партия комитетінің хатшысы, Целиноград қалалық атқару комитеті 
төрағасының көмекшісі, Целиноград қалалық әкімшілігі басшысының кеңесшіконсультанты, 
Ақмола кеден қызметі бастығының орынбасары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Ақмола облысы бойынша кеден басқармасының бастығы, «Цесна» корпорациясы» АҚ Басқарма 
Төрағасы, Директорлар Кеңесінің төрағасы болып жұмыс істеді. «Құрмет», «Парасат» ордендерімен 
марапатталған.

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, институт рынка при Казахской 
государственной академии управления. Кандидат экономических наук. Работал секретарем 

партийного комитета Кургальджинской районной парторганизации, помощником председателя 
Целиноградского горисполкома, советникомконсультантом главы Целиноградской городской 
администрации, заместителем начальника Акмолинской таможенной службы, начальником 
таможенного управления Министерства финансов Республики Казахстан по Акмолинской 
области, Председателем Правления, Председателем Совета директоров АО «Корпорация «Цесна». 
Награжден орденами «Құрмет», «Парасат».

He graduated from the Tselinograd agricultural institute, Institute of market at the Kazakh state 
academy of management. Candidate of economic science. He worked as the party secretary of the 

Kurgaldji district, assistant to the chairman of the Tselinograd city government, counselor of the head of 
the Tselinograd city administration, deputy head of the Akmolinsk custom service, head of the Akmolinsk 
region custom division of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, chairman of the 
management board and chairman of the board of directors of Tsesna Corporation JSC. He was awarded 
with the orders “Qurmet”, “Parasat”.

ЖАҚСЫБЕКОВ СЕРІК РЫСКЕЛДІҰЛЫ

Қазақстан Республикасы
Парламенті Сенатының депутаты

Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік
Комитетінің мүшесі. 

ДЖАКСЫБЕКОВ СЕРИК РЫСКЕЛЬДИНОВИЧ 

Депутат Сената Парламента
 Республики Казахстан. 

Член Комитета по международным отношениям, 
обороне и безопасности. 

DZHAKSYBEKOV SERIK RYSKELDINOVICH  

Deputy of the Parliament Senate of the Republic of Kazakhstan. 
Member of the Committee 

for international affairs, defense and security.

Андрей Жданов атындағы Ленинград мемлекеттік университетін, Ленинград мемлекеттік 
университетінің аспирантурасын бітірген. Физикаматематика ғылымдарының кандидаты. 

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің әлеуметтікэкономикалық талдау бөлімінің 
меңгерушісі, Қазақстан Республикасының индустрия және сауда вицеминистрі, ЕурАзЭҚ 
жанындағы Кеден Одағы Комиссиясы Жауапты хатшысының орынбасары болып жұмыс істеді. 
«Nur Otan» партиясы Астана қалалық филиалы төрағасының Бірінші орынбасары, Астана қаласы 
әкімі аппаратының басшысы болды. «Құрмет» орденімен, Қазақстан Республикасының Құрмет 
грамотасымен марапатталған.

Окончил Ленинградский государственный университет им. А. Жданова, аспирантуру 
Ленинградского государственного университета. Кандидат физикоматематических наук. 

Работал заведующим отделом социальноэкономического анализа Администрации Президента 
Республики Казахстан, вицеминистром индустрии и торговли Республики Казахстан, заместителем 
Ответственного секретаря Комиссии Таможенного Союза при ЕврАзЭС. Был первым заместителем 
председателя Астанинского городского филиала партии «Nur Otan», руководителем аппарата акима 
г. Астаны. Награжден орденом «Құрмет», Почетной грамотой Республики Казахстан.

He graduated from the Leningrad state university named after A. Zhdanov, and completed postgraduate 
studies at the Leningrad state university. Candidate of physicmathematic science. He was in charge 

for the department of social and economic analysis of the President Administration of the Republic of 
Kazakhstan, Viceminister for industry and commerce of the Republic of Kazakhstan, Deputy responsible 
secretary of the Custom Union commission at EEC. He was the first deputy chairman of the Astana city 
branch of Nur Otan party, headed the Astana Akim’s office. He was awarded with the order “Qurmet”, 
certificate of merit of the Republic of Kazakhstan.

МАМЫТБЕКОВ ЕДІЛ ҚҰЛАМҚАДЫРҰЛЫ

Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаты 

Экономикалық саясат, инновациялық даму 
және кәсіпкерлік Комитетінің мүшесі.

МАМЫТБЕКОВ ЕДИЛ КУЛАМКАДЫРОВИЧ 

Депутат Сената Парламента 
Республики Казахстан. 

Член Комитета по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству.

MAMYTBEKOV YEDIL KULAMKADYROVICH 

Deputy of the Parliament Senate of the Republic 
of Kazakhstan. Member of the Committee for economic policy, 

innovative development and entrepreneurship.

ДЕПУТАТЫ СЕНАТА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН MEMBERS OF THE SENATE OF THE PARLIAMENT FROM
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MEMBERS OF THE MAJILIS OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTANДЕПУТАТЫ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТТАРЫ

Целиноград инженерлікқұрылыс институтын және Еуразия гуманитарлық институтын бітірген. 
Саяси ғылымдарының кандидаты. Ақмола қаласы әкімі аппаратының экономикалық реформалар 

бөлімінің жетекші маманы, сыртқы экономикалық байланыстар комитетінің төрағасы, Астана қаласы 
«Сарыарқа» ауданының әкімі болып жұмыс істеді. Астана қаласы әкімі аппаратының басшысы, 
Астана қаласы «Алматы» ауданының әкімі болды. «Nur Otan» партиясы Астана қалалық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары. «Құрмет» орденімен, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 
10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына  
10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Астана 10 жыл» медальдарымен марапатталған.

Окончил Целиноградский инженерностроительный институт, Евразийский гуманитарный 
институт. Кандидат политических наук. Работал ведущим специалистом отдела экономических 

реформ аппарата акима г. Акмолы, председателем комитета внешнеэкономических связей, акимом 
района «Сарыарка» г. Астаны. Был руководителем аппарата акима г. Астаны. Акимом района 
«Алматы» г. Астаны. Первый заместитель председателя Астанинского городского филиала партии 
«Nur Otan». Награжден орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 
10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсізідігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына  
10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Астана 10 жыл».

He graduated from the Tselinograd institute of civil engineering, the Eurasian humanitarian institute. 
Candidate of political science. He worked as a lead specialist of the department of economic reforms 

of the Akmola Akim’s office, chairman of the committee for foreign economic relations, Akim of 
Saryarka district in Astana city. He headed the Astana Akim’s office. He was the Akim of Almaty district 
in Astana city. The first deputy chairman of the Astana branch of Nur Otan party. He was awarded 
with the order “Qurmet”, the medals “10 Years of Independence of the Republic of Kazakhstan“,  
“20 Years of Independence of the Republic of Kazakhstan“, “10 years of the Constitution of the Republic 
of Kazakhstan“, “20 years of the Constitution of the Republic of Kazakhstan”, “10 years to Astana”.

АХМЕТОВ САПАР ҚАЙРАТҰЛЫ

Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің депутаты. 

Экономикалық реформа мен өңірлік даму 
Комитетінің мүшесі. 

АХМЕТОВ САПАР КАЙРАТОВИЧ

Депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан. 

Член Комитета по экономической  
реформе и региональному развитию. 

AHMETOV SAPAR KAIRATOVICH 

Deputy of the Parliament Majilis 
of the Republic of Kazakhstan. 

Member of the Committee for economic reform 
and regional development.

Горький атындағы Орал мемлекеттік университетін бітірген. ҚР Президенті Әкімшілігі басшысы 
хатшылығының бас сарапшысы, «Nur Otan» ХДП төрағасының Бірінші орынбасарының кеңесшісі, 

Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасы елшілігінің кеңесшісі болып жұмыс істеді.  
ҚР Қорғаныс Министрлігінің БАҚпен жұмыс жасау және жұртшылықпен байланыс департаментінің 
бастығы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысы хатшылығының меңгерушісі, Астана 
қаласы әкімінің Кеңесшісі болды. «Құрмет» орденімен, «Мемлекеттік қызмет үздігі» төс белгісімен, 
«Ерен еңбегі үшін» медалімен және бірқатар мерейтой медальдарымен марапатталған.

Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Работал главным экспертом 
секретариата руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, советником 

первого заместителя председателя НДП «Nur Otan», советником посольства Республики Казахстан в 
Российской Федерации. Был начальником департамента по работе со СМИ и связи с общественностью 
Министерства обороны Республики Казахстан, заведующим секретариата Государственного секретаря 
Республики Казахстан, советником акима г. Астаны. Награжден орденом «Құрмет», нагрудным Знаком 
«Отличник государственной службы», медалью «Ерен еңбегі үшiн» и рядом юбилейных медалей. 

He graduated from the Uralsk state university named after Gorky. He worked as the chief expert of the RK 
President Administration secretariat, counselor of the first deputy chairman of Nur Otan party, counselor 

of the Kazakhstan Embassy in the Russian Federation.  He also was the head of the department for public 
relations of the RK Defense Ministry, supervised the secretariat of the State Secretary of the Republic of 
Kazakhstan, and was the counselor of Astana’s Akim. He was awarded with the order “Qurmet”, the award 
pin “Excellent state serviceman”, the medal “For Valorous Labour” and a number of anniversary medals.

ЧИРКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің депутаты.

ҚР Парламенті Мәжілісінің халықаралық істер, 
қорғаныс және қауіпсіздік Комитетінің мүшесі.

ЧИРКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан.

Член Комитета по международным делам, 
обороне и безопасности Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан.

CHIRKOV MIKHAIL VLADIMIROVICH

Deputy of the Parliament Majilis of the Republic 
of Kazakhstan. Member of the Committee for international 
affairs, defense and security of the RK Parliament Majilis.
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ҚҰРМЕТТІ ДЕПУТАТТАР

ПОЧЕТНЫЕ ДЕПУТАТЫ 

HONORARY DEPUTIES

«Қ ұрметті депутат» атағы «Қазақстан мәслихаттары депутаттарының бірлестігі» 
республикалық қоғамдық ұйымының шешімімен беріледі. 

Кандидаттар беделді, тәжірибелі және бастамашыл депутаттар қатарынан іріктеліп алынады. 
Бұл кандидаттар экономиканы дамыту үшін жағдай жасауға, елордада қоғамдықсаяси іс
шаралар өткізуге, сайлаушылармен жұмыс істеуге баса назар аударады. 

Ұсынылған депутаттардың әрқайсысы бойынша шешімді республикалық қоғамдық 
бірлестіктің арнайы комиссиясы қабылдайды. «Құрметті депутат» куәлігі мен белгісі оларға 
салтанатты түрде тапсырылады. «Құрметті депутат» атағы депутаттың табысты қызметін 
қоғамдық мойындаудың көрінісі болып табылады.

Звание «Почетный депутат» присваивается решением Республиканской общественной 
организации «Объединение депутатов маслихатов Казахстана». 

Кандидаты выбираются из наиболее авторитетных, опытных и инициативных депутатов, 
уделяющих значительное внимание созданию условий для развития экономики, проведению 
общественнополитических мероприятий в столице, работе с избирателями. 

Решение по каждому из представленных депутатов принимается специальной комиссией 
республиканского общественного объединения. Удостоверение и знак «Почетный депутат» 
вручаются в торжественной обстановке. Звание «Почетный депутат» является выражением 
общественного признания успешной деятельности депутата.

The title “Honorary deputy” is awarded by the Republican organization “Association of 
Maslikhat deputies of Kazakhstan”. 

The candidates are elected from the most authoritative, experienced and diligent deputies, who pay 
much attention to creation of conditions for the development of economy, carrying out of social and 
political activities in the capital, voter education. 
The decision on each of the nominated deputies is made by a special commission of the republican 
public association. Certificates and the sign “Honorary deputy” are awarded to them in a solemn 
atmosphere. The title “Honorary deputy” is an expression of public recognition of the success of a 
deputy.



HONORARY DEPUTIESПОЧЕТНЫЕ ДЕПУТАТЫҚҰРМЕТТІ ДЕПУТАТТАР

40 41НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

БАЙГЕНЖИН 
АБАЙ ҚАБАТАЙҰЛЫ

Астана қаласы мәслихатының IV және V шақырылымдарының депутаты.

БАЙГЕНЖИН 
АБАЙ КАБАТАЕВИЧ

Депутат маслихата города Астаны IV и V созывов. 

BAYGENZHIN 
ABAI KABATAYEVICH 

Deputy of Astana city’s Maslikhat of 4th and 5th convocations.

БОГАТЫРЕВ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Астана қаласы мәслихатының IV және V шақырылымдарының депутаты.

БОГАТЫРЕВ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Депутат маслихата города Астаны IV и V созывов.

BOGATYRYEV 
SERGEY NIKOLAEVICH

Deputy of Astana city’s Maslikhat of 4th and 5th convocations.



HONORARY DEPUTIESПОЧЕТНЫЕ ДЕПУТАТЫҚҰРМЕТТІ ДЕПУТАТТАР

42 43НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

ИСАБАЕВ 
БАУЫРЖАН ӘБДІРАШИТҰЛЫ

Астана қаласы мәслихатының III, IV, V шақырылымдарының депутаты.

ИСАБАЕВ 
БАУЫРЖАН АБДРАШИТОВИЧ

Депутат маслихата города Астаны III, IV, V созывов.

ISABAYEV 
BAURZHAN ABDRASHITOVICH

Deputy of Astana city’s Maslikhat of 3rd, 4th and 5th convocations.

МЕЩЕРЯКОВ 
НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Астана қаласы мәслихатының I, II, III, IV, V шақырылымдарының депутаты.
Астана қаласы мәслихатының шешімімен 

«Астана қаласының құрметті азаматы» атағы берілді.

МЕЩЕРЯКОВ 
НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Депутат маслихата города Астаны I, II, III, IV, V созывов. 
Решением маслихата города Астаны присвоено 

звание «Астана қаласының құрметті азаматы». 

MESCHERYAKOV 
NICOLAY ILYICH

 
Deputy of Astana city’s Maslikhat of 1st, 2nd, 3rd,  4th, 5th convocations. 

By the decision of Astana city’s Maslikhat he was awarded 
with the title “Honorary citizen of Astana city”.
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44 45НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

НҰРКЕНОВ 
ЖАНБЫРШЫ ЕСЕТҰЛЫ

Астана қаласы мәслихатының II, III, IV шақырылымдарының депутаты.

НУРКЕНОВ 
ЖАНБЫРШИ ЕСЕТОВИЧ

Депутат маслихата города Астаны II, III, IV, созывов.

NURKENOV 
ZHANBYRSHI YESETOVICH

Deputy of Astana city’s Maslikhat of 2nd, 3rd and 4th convocations

ОРАЛОВ 
МЕЙРАМБАЙ ӘСКЕРБАЙҰЛЫ

Астана қаласы мәслихатының III, IV, V шақырылымдарының депутаты.

ОРАЛОВ 
МЕЙРАМБАЙ АСКЕРБАЕВИЧ

Депутат маслихата города Астаны III, IV, V созывов. 

ORALOV 
MEYRAMBAI ASKERBAYEVICH

Deputy of Astana city’s Maslikhat of 3rd, 4th and 5th convocations.
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46 47НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

ПЕТРУЩАК 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Астана қаласы мәслихатының IV, V шақырылымдарының депутаты.

ПЕТРУЩАК 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Депутат маслихата города Астаны IV и V созывов.

PETRUSHAK 
VASILY NIKOLAEVICH

 
Deputy of Astana city’s Maslikhat of the 4th and 5th convocations.

РЕДКОКАШИН 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Астана қаласы мәслихатының III және IV шақырылымдарының хатшысы.
Астана қаласы мәслихатының шешімімен 

«Астана қаласының құрметті азаматы» атағы берілді.

РЕДКОКАШИН 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Секретарь маслихата города Астаны III и IV созывов. 
Решением маслихата города Астаны присвоено 

звание «Астана қаласының құрметті азаматы». 

REDKOKASHIN 
VLADIMIR NIKOLAEVICH

Secretary of Astana city’s Maslikhat of 3rd and 4th convocations. 
By the decision of Astana city’s Maslikhat he was awarded with the title 

“Honorary citizen of Astana city”.
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48 49НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

ОРАЗАКОВ 
ТИМУР МАРАТҰЛЫ

Астана қаласы мәслихатының IV, V шақырылымдарының депутаты.

УРАЗАКОВ 
ТИМУР МАРАТОВИЧ

Депутат маслихата города Астаны IV и V созывов.

URAZAKOV 
TIMUR MARATOVICH 

Deputy of Astana city’s Maslikhat of the 4th and 5th convocations.

ХАМХОЕВ 
САЙФУДИН СУЛТАНОВИЧ

Астана қаласы мәслихатының IV, V шақырылымдарының депутаты.

ХАМХОЕВ 
САЙФУДИН СУЛТАНОВИЧ

Депутат маслихата города Астаны IV и V созывов.

HAMHOEV 
SAYFUDIN SULTANOVICH

 
Deputy of Astana city’s Maslikhat of the 4th and 5th convocations.
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DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHATДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАННҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ 
МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

ДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА 
ГОРОДА НУР-СУЛТАН

DEPUTIES 
OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT 

АБДЕН
ҚАРАҚАТ ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ

№19 сайлау округінің депутаты. 
Әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия 

төрағасының орынбасары. Мәдени-инабаттылыққа тәрбиелейтін 
«Қазақ қызы» ҚБ қыздар институтының құрылтайшысы.

АБДЕН
ҚАРАҚАТ ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ

Депутат от избирательного округа №19. 
Заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам 

социально-культурного развития. Учредитель женского института  
культурно-нравственного воспитания ОО «Қазақ қызы».

ABDEN 
QARAQAT ZHAQSYLYQQYZY 

Deputy from election district No.19. 
Deputy Chairman of the Standing Committee for social and cultural development. 

Founder of the woman institute of cultural 
and moral education “Qazaq qyzy”.
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DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHATДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАННҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

АЮПОВ 
АМАН БЛЯЛҰЛЫ

№17 сайлау округінің депутаты.
Құрылыс, экология, көлік, сауда және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі. 
«Фирма Алкон+» ЖШС директоры.

АЮПОВ 
АМАН БЛЯЛЕВИЧ

Депутат от избирательного округа №17.
Член постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, 

транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.
Директор ТОО «Фирма «Алкон+».

AYUPOV 
AMAN BLYALEVICH

Deputy from election district No.17. 
Member of the Standing 

Committee for construction, environment, transport, commerce and housing 
maintenance and utilities. Director of Firma Alkon+ LLP.

БАТПЕНОВ
САЯТ НҰРЛАНҰЛЫ

№3 сайлау округінің депутаты.
Бюджет, экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі 

тұрақты комиссиясының мүшесі.
«Астана қаласының Триатлон Федерациясы» ҚБ бас хатшысы.

БАТПЕНОВ
САЯТ НУРЛАНОВИЧ

Депутат от избирательного округа №3.
Член постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, 

промышленности и предпринимательства.
Генеральный секретарь ОО «Федерация триатлона г. Астаны».

BATPENOV 
SAYAT NURLANOVICH

Deputy from election district No.3. 
Member of the Standing Committee 

for budget, economy, industry and entrepreneurship. 
General Secretary of Federation of Triathlon of Astana city.
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DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHATДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАННҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

БЕКІШЕВ 
ЕСЕНЖОЛ ТҮСКЕНҰЛЫ

№13 сайлау округінің депутаты. 
Бюджет, экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі 

тұрақты комиссиясының мүшесі.
«Фирма «Бекзат» ЖШС директоры.

БЕКИШЕВ 
ЕСЕНЖОЛ ТУСКЕНОВИЧ

Депутат от избирательного округа №13. 
Член постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, 

промышленности и предпринимательства.
Директор ТОО «Фирма «Бекзат».

BEKISHEV 
YESENZHOL TUSKENOVICH

Deputy from election district No.13. 
Member of the Standing Committee for budget, 

economy, industry and entrepreneurship. 
Director of Firma Bekzat LLP.

ГАИПОВ 
ЗУЛФУХАР СҰЛТАНҰЛЫ

№9 сайлау округінің депутаты.
Әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелері 

жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі.
«Көлік және коммуникация колледж» МКҚК директоры.

ГАИПОВ
ЗУЛФУХАР СУЛТАНОВИЧ

Депутат от избирательного округа №9.
Член постоянной комиссии по вопросам 

социально-культурного развития.
Директор ГККП «Колледж транспорта и коммуникаций».

GAIPOV 
ZULFUHAR SULTANOVICH

Deputy from election district No.9. 
Member of the Standing Committee for social and cultural development. 

Director of College of Transport and Communications SMMC.
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DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHATДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАННҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

ДАНБАЕВА
ГҮЛНАР АМАНЖОЛҚЫЗЫ

№5 сайлау округінің депутаты.
Заңдылық, құқық тәртібі және қоғаммен жұмыс жасау мәселелері жөніндегі 

тұрақты комиссия төрағасының орынбасары.
«Астана» корпоративтік қорының директоры.

ДАНБАЕВА 
ГУЛЬНАРА АМАНЖОЛОВНА

Депутат от избирательного округа №5.
Заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам законности, 

правопорядка и работе с общественностью.
Директор Корпоративного фонда «Астана».

DANBAYEVA 
GULNARA AMANZHOLOVNA

Deputy from election district No.5. 
Deputy Chairman of the Standing Committee for legality, 

law and order and public relations. 
Director of Astana Corporate Fund.

ДОСАЕВ
УӘЛИХАН МАРАТҰЛЫ

№18 сайлау округінің депутаты.
Құрылыс, экология, көлік, сауда және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі. 
«Елорда құрылыс компаниясы» ЖШС директоры.

(Нұр-Сұлтан қалалық мәслихаттың 
2019 жылғы 29 наурыздағы №378/47-VI шешімімен қалалық мәслихат депутатының 

өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды).

ДОСАЕВ
ВАЛИХАН МАРАТОВИЧ

Депутат от избирательного округа №18.
Член постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, 

транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.
Директор ТОО «Елорда құрылыс компаниясы».

(Досрочно прекращены полномочия депутата городского маслихата решением 
маслихата города Нур-Султан №378/47-VI  от 29 марта 2019 года).

DOSAYEV 
WALIKHAN MARATOVICH
Deputy from election district No.18. 

Member of the Standing Committee for construction, environment, transport, 
commerce and housing maintenance and utilities. 

Director of Elorda Qurylys Companiyasy LLP.
(Early termination of the powers of the city maslikhat deputy by decision 

of the maslikhat of Nur-Sultan city No. 378/47-VI dated March 29, 2019).
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DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHATДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАННҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

ЕСЕНЖОЛОВ 
ЕРКЕҒАЛИ ТЕМІРҒАЛИҰЛЫ

№25 сайлау округінің депутаты.
Құрылыс, экология, көлік, сауда және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі. 
«Астана-Энергия» АҚ басқарма төрағасы.

ЕСЕНЖОЛОВ 
ЕРКЕГАЛИЙ ТЕМИРГАЛИЕВИЧ

Депутат от избирательного округа №25.
Член постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, 

транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.
Председатель правления АО «Астана-Энергия».

YESENZHOLOV 
YERKEGALY TEMIRGALIEVICH

Deputy from election district No.25. 
Member of the Standing Committee for construction, 

environment, transport, commerce and housing maintenance and utilities. 
Chairman of Management Board of Astana Energiya JSC.

ЖҮНІСОВ
СӘРСЕМБЕК ЕНДІБАЙҰЛЫ

№7 сайлау округінің депутаты.
Құрылыс, экология, көлік, сауда және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия төрағасы.
«Астана бас жоспар» ҒЗЖИ ЖШС директоры.

ЖУНУСОВ
САРСЕМБЕК ЕНДИБАЕВИЧ

Депутат от избирательного округа №7.
Председатель постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, 

транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.
Директор ТОО «НИПИ «Астанагенплан».

JUNUSOV 
SARSEMBEK ENDIBAEVICH 

Deputy from election district No.7. 
Chairman of the Standing Committee for construction, 

environment, transport, commerce and housing maintenance and utilities. 
Director of the “Research and Design Institute “Astanagenplan” LLP.
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DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHATДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАННҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

ЖҮСІПОВА
ЗӘУРЕ ҒИНАЯТҚЫЗЫ

№2 сайлау округінің депутаты.
Заңдылық, құқық тәртібі және қоғаммен жұмыс жасау 
мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі.

№84 мектеп-лицей директоры.

ЖУСУПОВА
ЗАУРЕ ГИНАЯТОВНА

Депутат от избирательного округа №2.
Член постоянной комиссии по вопросам законности, 

правопорядка и работе с общественностью.
Директор школы-лицея №84.

JUSUPOVA 
ZAURE GINAYATOVNA 

Deputy from election district No.2. 
Member of the Standing Committee for legality, 

law and order and public relations. 
Director of the school-lyceum No.84.

КАСЕНОВ 
ГАЙДАР ҚАБДОЛЛАҰЛЫ

№21 сайлау округінің депутаты.
Заңдылық, құқық тәртібі және қоғаммен жұмыс жасау мәселелері 

жөніндегі тұрақты комиссия төрағасы.
 «Nur Otan» партиясының депутаттық фракция басшысы.

КАСЕНОВ 
ГАЙДАР КАБДУЛЛАЕВИЧ

Депутат от избирательного округа №21.
Председатель постоянной комиссии по вопросам законности, 

правопорядка и работе с общественностью.
Руководитель депутатской фракции Партии «Nur Otan».

KASENOV
GAIDAR KABDDULLAEVICH 

Deputy from election district No.21. 
Chairman of the Standing Committee for legality, 

law and order and public relations. 
The head of the “Nur Otan” Party parliamentary faction.
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DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHATДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАННҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

КҮРІШБАЕВ 
АҚЫЛБЕК ҚАЖЫҒҰЛҰЛЫ

№6 сайлау округінің депутаты.
Бюджет, экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі 

тұрақты комиссиясының мүшесі. 
«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ 

басқарма төрағасы. 

КУРИШБАЕВ 
АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ

Депутат от избирательного округа №6. 
Член постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, 

промышленности и предпринимательства.
Председатель правления АО «Казахский агротехнический

университет имени С. Сейфуллина».

KURISHBAEV 
AHYLBEK KAZHIGULOVICH 

Deputy from election district No.6. 
Member of the Standing 

Committee for budget, economy, industry and entrepreneurship. 
Chairman of the Board of S. 

Seifullin Kazakh Agrotechnical University JSC.

КИМ 
АЛМАЗ ФЕЛИКСОВИЧ

№24 сайлау округінің депутаты.
Бюджет, экономика, өнеркәсіп 

және кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның мүшесі.
«Бахус-Центр» ЖШС директоры.

(Астана қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 4 қазандағы №319/40-VI шешімімен  қалалық 
мәслихат депутатының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды).

КИМ 
АЛМАЗ ФЕЛИКСОВИЧ

Депутат от избирательного округа №24.
Член постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, 

промышленности и предпринимательства.
Директор ТОО «Бахус-Центр».

(Досрочно прекращены полномочия депутата городского маслихата решением маслихата 
города Астаны №319/40-VI от 4 октября 2018 года).

KIM 
ALMAZ FELIKSOVICH 

Deputy from election district No.24. 
Member of the Standing Committee for budget, economy, 

industry and entrepreneurship. Director of the Bakhus-Center LLP.
(Early termination of the powers of the city maslikhat deputy by decision of the maslikhat 

of Astana city No. 319/40-VI dated October 4, 2018).
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DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHATДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАННҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

МАНЖАНОВА 
ИРИНА РИХАРДОВНА

№16 сайлау округінің депутаты.
Құрылыс, экология, көлік, сауда және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі. 
«Эдем» ЖШС бас директоры.

(Астана қалалық мәслихаттың 2019 жылғы 18 ақпандағы 
№353/44-VI шешімімен қалалық мәслихат депутатының өкілеттігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды).

МАНЖАНОВА
ИРИНА РИХАРДОВНА

Депутат от избирательного округа №16.
Член постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, 

торговли и жилищно-коммунального хозяйства.
Генеральный директор ТОО «Эдем».

(Досрочно прекращены полномочия депутата городского маслихата решением 
маслихата города Астаны №353/44-VI от 18 февраля 2019 года).

MANZHANOVA 
IRINA RIKHARDOVNA 

Deputy from election district No.16. 
Member of the Standing Committee for construction, 

environment, transport, commerce and housing maintenance and utilities. 
General Director of the Edem LLP.

(Early termination of the powers of the city maslikhat deputy by decision 
of the maslikhat of Astana city No. 353/44-VI dated February 18, 2019).

МЕЩЕРЯКОВ 
ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

№15 сайлау округінің депутаты.
Құрылыс, экология, көлік, сауда және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия төрағасының орынбасары.
«Бөлшек сауда компаниялары қауымдастығы» ЗТБ  атқарушы директоры.

МЕЩЕРЯКОВ
ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

Депутат от избирательного округа №15.
Заместитель председателя постоянной комиссии 

по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли 
и жилищно-коммунального хозяйства.  

Исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация компаний розничной торговли».

MESHCHERYAKOV 
ILYA NIKOLAEVICH 

Deputy from election district No.15. 
Deputy Chairman of the Standing Committee for construction, 

environment, transport, commerce and housing maintenance and utilities. 
Executive Director of the Association 

of Legal Entities “Association of Retail Companies”.
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DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHATДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАННҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

НҰРПЕЙІСОВ
ЖАНАТ ҒАЗИЗҰЛЫ

Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының хатшысы.

НУРПИИСОВ
ЖАНАТ ГАЗИЗОВИЧ

Секретарь маслихата города Нур-Султан.

NURPЕISOV 
ZHANAT GAZIZOVICH 

Secretary of Nur-Sultan city’s Maslikhat.

ӨМІРБАЕВА 
РАМЗИЯ ФААТОВНА

№12 сайлау округінің депутаты.
Әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелері жөніндегі 

тұрақты комиссиясының мүшесі.
№17 мектеп-гимназия директоры.

УМЕРБАЕВА
РАМЗИЯ ФААТОВНА

Депутат от избирательного округа №12.
Член постоянной комиссии 

по вопросам социально-культурного развития.
Директор школы-гимназии №17.

UMERBAEVA 
RAMZIYA FAATOVNA

Deputy from election district No.12. 
Member of the Standing Committee for social 

and cultural development. 
Director of school-gymnasium No.17.
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DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHATДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАННҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

СЫДЫҚОВ 
ЕРЛАН БӘТТАШҰЛЫ

№14 сайлау округінің депутаты.
Заңдылық, құқық тәртібі және қоғаммен жұмыс жасау мәселелері 

жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры.

СЫДЫКОВ
ЕРЛАН БАТТАШЕВИЧ

Депутат от избирательного округа №14.
Член постоянной комиссии по вопросам законности, 

правопорядка и работе с общественностью.
Ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

SYDYKOV 
YERLAN BATTASHEVICH

Deputy from election district No.14. 
Member of the Standing Committee for legality, 

law and order and public relations. 
Rector of the Eurasian National University named after L.N. Gumilev.

СОЛОДОВНИКОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

№22 сайлау округінің депутаты.
Әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелері жөніндегі 

тұрақты комиссиясының мүшесі.
«Жастар» сарайы» МКҚК директоры.

СОЛОДОВНИКОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Депутат от избирательного округа №22.
Член постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития.

Директор ГККП «Дворец «Жастар».

SOLODOVNIKOV 
SERGEY PETROVICH

Deputy from election district No.22. 
Member of the Standing Committee for social and cultural development. 
Director of the State Municipal Management Company “Palace Jastar”.
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НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT

ТАУКЕН
ҚАЙЫРЛЫ КЕНЕСБЕКҰЛЫ

№20 сайлау округінің депутаты.
Заңдылық, құқық тәртібі және қоғаммен жұмыс жасау мәселелері 

жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі.
«НҰР» компаниялар тобы директорлары қеңесінің төрағасы.

ТАУКЕН 
ҚАЙЫРЛЫ КЕНЕСБЕКҰЛЫ

Депутат от избирательного округа №20.
Член постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка 

и работе с общественностью.
Председатель Совета директоров группы компаний «НҰР».

TAUKEN 
KAIYRLY KENESBEKULY

Deputy from election district No.20. 
Member of the Standing Committee for legality, 

law and order and public relations. 
Chairman of the Board of Directors of the Nur Group of Companies.

ТАБУЛДИНА 
АЛТЫНШАШ ЖҰМАШҚЫЗЫ

№8 сайлау округінің депутаты.
Әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелері жөніндегі 

тұрақты комиссиясының мүшесі.
«№5 қалалық емхана» МКК бас дәрігері.

ТАБУЛДИНА 
АЛТЫНШАШ ЖУМАШЕВНА

Депутат от избирательного округа №8.
Член постоянной комиссии 

по вопросам социально-культурного развития.
Главный врач ГКП «Городская поликлиника №5».

TABULDINA 
ALTYNSHASH ZHUMASHEVNA

 
Deputy from election district No.8. 

Member of the Standing Committee for social and cultural development. 
Chief physician of the state-owned public enterprise 

“City polyclinic No.5”.
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ШАЙДАРОВ
МАЖИТ ЗЕЙНОЛЛАҰЛЫ

№4 сайлау округінің депутаты.
Әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелері 
жөніндегі тұрақты комиссия төрағасы.

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы.

ШАЙДАРОВ
МАЖИТ ЗЕЙНУЛЛОВИЧ

Депутат от избирательного округа №4.
Председатель постоянной комиссии 

по вопросам социально-культурного развития.
Председатель Совета Директоров АО «Национальный Центр Нейрохирургии».

SHAYDAROV 
MAZHIT ZEYNULLOVICH

Deputy from election district No.4. 
Chairman of the Standing Committee for social and cultural development. 

«National Centre for Neurosurgery» JSC Board Chairman.

ТУЛЕУТАЕВ
МҰХТАР ЕСЕНЖАНҰЛЫ

№23 сайлау округінің депутаты.
Заңдылық, құқық тәртібі және қоғаммен жұмыс жасау мәселелері жөніндегі 

тұрақты комиссиясының мүшесі.
Онкология орталығының бас дәрігері.

ТУЛЕУТАЕВ 
МУХТАР ЕСЕНЖАНОВИЧ

Депутат от избирательного округа №23.
Член постоянной комиссии по вопросам законности, 

правопорядка и работе с общественностью.
Главный врач Центра онкологии.

TULEUTAYEV 
MUKHTAR EENZHANOVICH

 
Deputy from election district No.23. 

Member of the Standing Committee for legality, 
law and order and public relations. 

Chief physician of the Oncology Center.
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ШЕКЕНОВ 
МИРАС ЕРҒАЛИҰЛЫ

№11 сайлау округінің депутаты.
Бюджет, экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәселелері 

жөніндегі тұрақты комиссия төрағасы.
«Маг МедиЯ» ЖШС директоры.

ШЕКЕНОВ 
МИРАС ЕРГАЛИЕВИЧ

Депутат от избирательного округа №11.
Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета,

 экономики, промышленности и предпринимательства.
Директор ТОО «Маг МедиЯ».

SHEKENOV 
MIRAS YERGALIYEVICH

 
Deputy from election district No.11. 

Chairman of the Standing Committee for budget, 
economy, industry and entrepreneurship. 

Director of the Mag MediYA LLP.

ШИБКЕНОВ 
ЗЕЙНУЛЛА РАХЫМҰЛЫ
№10 сайлау округінің депутаты.

Бюджет, экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәселелері 
жөніндегі тұрақты комиссия төрағасының орынбасары.

«Ақмола вагон жөндеу зауыты» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы.

ШИБКЕНОВ
ЗЕЙНУЛЛА РАХИМОВИЧ

Депутат от избирательного округа №10.
Заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета, 

экономики, промышленности и предпринимательства.
Председатель Совета директоров АО «Акмолинский вагоноремонтный завод». 

SHIBKENOV 
ZEINULLA RAKHIMOVICH

 
Deputy from election district No.10. 

Deputy Chairman of the Standing Committee for budget, 
economy, industry and entrepreneurship. 

Chairman of the Board of Directors of the Akmola Car Repair Plant JSC.



ҚАЛАНЫҢ МӘСЛИХАТЫ

МАСЛИХАТ ГОРОДА

MASLIKHAT OF THE CITY



78 79НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  MASLIKHAT OF THE NUR-SULTAN НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  MASLIKHAT OF THE NUR-SULTAN

МӘСЛИХАТ ТАРИХЫ

ИСТОРИЯ МАСЛИХАТА

MASLIKHAT HISTORY

The Supreme Council of the Republic of Ka-
zakhstan on December 10th, 1993 adopted 

the Law on local representative and executive 
bodies of the Republic of Kazakhstan. 

Following independence, changes in the state 
structure and challenges to the society the repre-
sentative power has changed as well. 

On March 7th, 1994 elections to the first Mas-
likhats (1994–1999) were held in Kazakhstan. 

Alexander Sergeevich Mironov was elected the 
secretary of the Akmolinsk City Maslikhat of dep-
uties, who for many years worked as the executive 
at enterprises and municipal organizations. 

The First convocation formed 4 standing and 
1 audit commissions, elected the chairmen. The 
Chairman of the Audit Commission was Yuri 
K. Uvarov, the chairmen of Standing Commissions 
were Nikolai Ilyich Mescheryakov, Vladimir Vlad-
imirovich Kaminsky, Balkhiya Abdulbakhievna 
Suleimenova and Anatoly Petrovich Ostrovsky.

At the first 47 sessions 260 matters related to the 
city's issues were considered. The deputies' work 
was characterized by the fact that it was conducted 
in conditions of a just forming young state and the 
main objective was not to allocate resources but to 
create conditions for building of market relations. 

The Constitution as the main law of the Re-
public of Kazakhstan defined foundations of local 
governments, revealed their social role and func-
tions, changed the name of local representatives 
bodies (instead "Maslikhats-gatherings of depu-
ties" – "Maslikhats") and terms of their office. 

In the years of the first Akmola Maslikhat the 
task of transmission to democracy generally was 
solved. Deputies also were learning to work in 
parallel with the executive power. 

In 1997 by the Head of state's decree Akmola 
became the capital of Kazakhstan. That time dep-
uties of the capital Maslikhat encountered great 
challenges. The first Maslikhat submitted for con-
sideration of Kazakhstan President a proposal on 
renaming the capital.

Верховный Совет Республики Казахстан  
10 декабря 1993 года принял Закон «О 

местных представительных и исполнитель-
ных органах Республики Казахстан».

С обретением независимости, изменением 
формы государственного устройства и задач, сто-
ящих перед обществом, изменились и полномо-
чия представительной власти.

7 марта 1994 года в Республике Казахстан со-
стоялись выборы в маслихаты-собрания депута-
тов первого созыва (1994–1999 годы).

Секретарем Акмолинского городского масли-
хата-собрания депутатов был избран Александр 
Сергеевич Миронов, многие годы проработав-
ший руководителем на предприятиях и в орга-
низациях города.

Первая сессия образовала 4 постоянных и реви-
зионную комиссии, избрала председателей. Пред-
седатель ревизионной комиссии – Юрий Кон-
стантинович Уваров, председатели постоянных 
комиссий: Николай Ильич Мещеряков, Владимир 
Владимирович Каминский, Балхия Абдулбахиев-
на Сулейменова, Анатолий Петрович Островский.

На проведенных в первом созыве 47 сессиях 
было рассмотрено 260 вопросов, связанных с ре-
шением проблем города. Особенность работы де-
путатов заключалась в том, что их деятельность 
проходила в условиях начала строительства моло-
дого независимого государства, главной задачей 
было не в распределении ресурсов, а создание ус-
ловий для формирования рыночных отношений.

Конституция – основной Закон Республики 
Казахстан – определила основы местного госу-
дарственного управления, раскрыла их социаль-
ную роль и функции, изменила название местных 
представительных органов (вместо «маслиха-
ты-собрания депутатов» – «маслихаты») и срок 
их полномочий.

В годы первого созыва маслихата Акмолы за-
дача перехода к демократии в принципе была ре-
шена. Депутаты также учились работать с испол-
нительной властью в одном режиме.

В 1997 году Указом Главы государства столи-
цей Казахстана стала Акмола. Перед депутатами 
теперь уже столичного маслихата стояли боль-
шие задачи. Маслихатом первого созыва на рас-
смотрение Президента Республики Казахстан и 
Правительства было внесено предложение о пе-
реименовании столицы Республики.

1993 жылдың 10 желтоқсанында Қа-
зақстан Республикасының Жоғар

ғы Кеңесі «Қазақстан Республикасының жер-
гілікті өкілетті және атқарушы органдары 
туралы» заң қабылдады.

Тәуелсіздік алуға, қоғам алдында тұрған мем-
лекеттік құрылым мен міндеттер нысанының 
өзгеруіне байланысты өкілетті биліктің құзыры 
да өзгерді.

1994 жылдың 7 наурызында Қазақстан Респуб-
ликасында мәслихаттардың – бірінші шақырылған 
(1994–1999 жылдар) депутаттар жиынының сай-
лауы өткізілді.

Ақмола қалалық мәслихатының хатшылығы-
на қаладағы кәсіпорындар мен ұйымдарды ұзақ 
жыл басқарған Александр Сергеевич Миронов 
сайланды.

Бірінші сессия төрт тұрақты және тексеріс 
комиссиясын құрып, төрағалар сайлады. Юрий 
Константинович Уваров – тексеру комиссия-
сының төрағасы, Николай Ильич Мещеряков, 
Владимир Владимирович Каминский, Балқия 
Әбділбақықызы Сүлейменова, Анатолий 
 Петрович Островский тұрақты комиссиялардың 
төрағалығына сайланды.

Бірінші шақырылымның 47 сессиясында қала 
проблемаларын шешуге байланысты 260 мәсе-
ле қаралды. Депутаттар жұмысының ерекшелігі 
жас тәуелсіз мемлекеттің құрылысы басталуы 
жағдайында өткізілді, басты міндет ресурстар-
ды бөлу емес, нарықтық қатынастарды қалып-
тастыруға жағдай жасау болды.

Қазақстан Республикасының негізгі заңы – 
Конституция жергілікті мемлекеттік басқарудың 
негіздерін белгілеп, олардың әлеуметтік ролі мен 
функциясын ашты, жергілікті өкілетті органдар-
дың атын өзгертті («Мәслихаттар – депутаттар 
мәжілісі» дегеннің орнына «Мәслихаттар» бол-
ды) және олардың өкілетті мерзімі нақтыланды.

Ақмоланың бірінші шақырылған мәслихаты 
барысында демократияға көшу мәселесі шешіл-
ді. Сондай-ақ, депутаттар атқарушы билікпен бір 
режимде жұмыс істеуді үйренді.

1997 жылы Мемлекет басшысының Жар-
лығымен Ақмола Қазақстанның астанасына ай-
налды. Енді депутаттардың алдында бұрынғыдан 
да үлкен міндеттер тұрған. Қазақстан Республи-
касы Президенті мен Үкіметінің пәрмені қара-
лып, республика астанасының атын өзгерту тура-
лы ұсыныс жасалды.

МИРОНОВ 
Александр 
Сергеевич 

МИРОНОВ 
Александр 
Сергеевич

MIRONOV 
Alexander 
Sergeevich 

MASLIKHAT HISTORYИСТОРИЯ МАСЛИХАТАМӘСЛИХАТ ТАРИХЫ
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Екінші шақырылым депутаттарының қыз-
меті жас астананы дамыту кезеңінде жүзеге 

асырылды. 25 депутат мандаты үшін 147 тір-
келген үміткер бәсекелесті. Сайлау процесінің 
барысын саяси партиялардың, қоғамдық бір-
лестіктердің өкілдері бақылады.

Дауыс беру нәтижесінде негізінен педагог-
тардан, медицина қызметкерлерден, кәсіпкер-
лерден тұратын 25 депутат сайланды. Николай 
Ильич Мещеряков, Сергей Михайлович Де-
мочкин, Анатолий Петрович Островский, Вера 
Григорьевна Лукьянец, Александр Викторович 
Майер сияқты бес депутат екінші шақырылым-
ның (1999–2003 жж.) депутаттар құрамына 
қайта сайланды. Депутат Александр Иванович 
Демидов мәслихат хатшысы, Байболов Сайла-
убек Дүйсенбекұлы тексеріс комиссиясының 
төрағасы болды. Әміржан Қайырұлы Әлпейі-
сов, Бақыт Ахметқызы Сыздықова, Болат Сұл-
танұлы Қуанышев пен Николай Ильич Ме-
щеряков тұрақты комиссиялар төрағалығына 
сайланды. Демидовтың депутаттық өкілеттілі-
гінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байла-
нысты 2002 жылы Вера Григорьевна Лукьянец 
мәслихат хатшылығына сайланды. 

Екінші шақырылым депутаттарының қызметі 
жас астана құрылысын жүргізудің, «Жергілікті 
мемлекеттік басқару туралы» Заңның қабылда-
нуы кезіне тура келді.

Отырыстар барысында қаланы дамытудың 
әлеуметтік және экономикалық бағдарлама-
лары қабылданып, транспорт құрылымын да-
мыту, ескі үйлерді шұғыл сырып тастау, кіші 
кәсіпкерлікті дамыту және қолдау бағдарлама-
лары бекітілді.

Құрылыстағы қарқын да осы кезге тура келді. 
Жаңа әкімшілік ғимараттар, тұрғын үй кешен-
дері, денсаулық сақтау және білім мекемелері 
салынды. 

Екінші шақырылымның депутаттар корпусы-
ның жұмыс ерекшелігі депутаттардың Астана 
әкімшілігі жанындағы ведомствоаралық комис-
сиялардың жұмысына қатысу болатын.

Осы жылдардағы ерекше оқиғалардың бірі – 
Кисе Курокава жетекшілік ететін жапонның 
зерттеу тобымен жасалған халықаралық әріптес-
тік жөніндегі Астананы дамытудың Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекіткен шешімдер 
мен келісімдерді қабылдау болды.

Деятельность депутатов второго созыва осу-
ществлялась в период развития молодой 

столицы. На 25 депутатских мандата претен-
довали 147 зарегистрированных кандидатов. 
За ходом избирательного процесса наблюдали 
представители политических партий, обще-
ственных объединений.

В результате голосования были избраны  
25 депутатов – педагоги, медицинские работ-
ники, предприниматели. В состав депутатов 
второго созыва (1999–2003 гг.) повторно были 
избраны пять депутатов – Николай Ильич Ме-
щеряков, Сергей Михайлович Демочкин, Ана-
толий Петрович Островский, Вера Григорьевна 
Лукьянец, Александр Викторович Майер. Се-
кретарем маслихата стал депутат Александр 
Иванович Демидов. Председателем ревизион-
ной комиссии – Байболов Сайлаубек Дюсем-
бекович. Председатели постоянных комиссий: 
Амиржан Каирович Альпеисов, Бахыт Ахме-
товна Сыздыкова, Булат Султанович Куанышев 
и Мещеряков Николай Ильич. В связи с досроч-
ным прекращением депутатских полномочий 
Демидова в 2002 году секретарем маслихата 
была избрана Вера Григорьевна Лукьянец. 

Деятельность депутатов второго созыва при-
шлась на «жаркий» период строительства мо-
лодой столицы, принятия Закона «О местном 
государственном управлении», проведения эко-
номических и социальных реформ.

В ходе заседаний была принята программа 
социального и экономического развития города, 
утверждены программы развития транспортной 
инфраструктуры, интенсивного сноса ветхого 
жилья, развития и поддержки малого предпри-
нимательства. 

На это же время пришелся и строительный 
бум. Возводились новые административные зда-
ния, жилые комплексы, учреждения здравоохра-
нения и образования. 

Особенностью работы депутатского корпуса 
второго созыва стало участие депутатов в меж-
ведомственных комиссиях при акимате Астаны. 

Одним из значимых событий в эти годы 
было принятие депутатами решения о согласо-
вании и направлении на утверждение в Прави-
тельство Республики Казахстан Генерального 
плана развития Астаны, разработанного ис-
следовательской группой японского агентства 
по международному сотрудничеству во главе с 
Кисе Курокава.

The activity of the second convocation of depu-
ties was carried out in the period of the young 

capital's development. 147 registered candidates 
pretended to 25 deputy mandates. Represen-
tatives of political parties, public associations 
monitored the course of election process.

As a result of the voting, 25 deputies were 
elected – teachers, medical workers, entrepre-
neurs. As the deputies of the second convocation  
(1999–2003) were re-elected five deputies – Ni-
kolai Ilyich Mescheryakov, Sergey Mikhailovich 
Demochkin, Anatoly Petrovich Ostrovsky, Vera 
Grigorievna Lukyanets, and Alexander Viktor-
ovich Mayer. Alexander Ivanovich Demidov be-
came the secretary of Maslikhat. Saylaubek Dy-
usembekovich Baibolov became the Chairman 
of the Audit Commission. The chairmen of the 
Standing Commissions were: Amirzhan Kairovich 
Alpeisov, Bakhyt Akhmetovna Syzdykova, Bu-
lat Sultanovich Kuanyshev and Nikolay Ilyich 
Mescheryakov. In connection with the early ter-
mination of the office of deputy Demidov in 2002 
Vera Grigorievna Lukianets was elected the secre-
tary of Maslikhat.

The activity of the second convocation depu-
ties concurred with “hot” period of the new cap-
ital's construction, adoption of the law on local 
self-government, conduction of economic and so-
cial reformations.

In the course of hearings the program of social 
and economic development of the city was adopt-
ed, programs for development of transport infra-
structure, intensive redevelopment, development 
and support of small business were approved.

This time concurred with a construction boom. 
New administrative buildings, housing quarters, 
health and education facilities were erected.

The work of the second convocation's depu-
ties was characterized by the deputies' partici-
pation in inter-departmental commissions of the 
Astana Akimat.

The deputies' adoption of decision on approval 
and submittal to the Government of the Republic 
of Kazakhstan for consideration the General plan 
of Astana development elaborated by the research 
team of Japan agency for international coopera-
tion headed by Kisho Kurokawa became one of 
landmark events of those years.
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Election of 3rd Maslikhat deputies of Astana took 
place on September 20th, 2003. 177 candidates 

were put forward in 25 election districts. 
More than half of the third convocation deputies 

were the deputies of previous convocations. 
Vladimir Nikolaevich Redkokashin was elected 

the secretary of the Astana Maslikhat. The mem-
berships of 4 Standing Commissions were formed 
and approved, with the deputies Nikolai Ilyich 
Mescheryakov, Marat Salykovich Amanbaev, 
Bakhyt Ahmetovna Syzdykova, Alexander Gen-
nadyevich Kim, Nadezhda Mikhailovna Petukho-
va being elected as chairmen. Saylaubek Baibolov 
Dusembekovich Baibolov was re-elected as the 
Chairman of the Audit Commission.

Due to adoption of the new law on local 
self-government the role of representative bodies 
had enhanced. 

The year 2007 became a turning point in the so-
cial and political life of the state. The RK President 
signed the law on increased role of local representa-
tive bodies of the country. Serious powers contribut-
ed to enhanced foundations of local self-government. 
The law also provided for appointment of Akims of 
regions and cities with the consent of Maslikhats. 

On initiative of the Maslikhat secretariat on May 
2005 the Association of Maslikhat deputies of Ka-
zakhstan was created in Astana city at the constit-
uent conference; the charter was adopted, the Cen-
tral Council (CC) bureau and the Audit commission 
were elected. 

For the period of activity of the third deputy 
corps 51 sessions were held. Social economical pro-
grams and programs for ensuring high legal culture 
of Astana, rules of development, rules of municipal 
improvement and ensuring of clearness at the city 
territory were adopted. 

Establishment of the Capital Day on June 6th 
was one of important decisions adopted in joint with 
Akimat in 2005. 

During the convocation changes in the membership 
of the deputies took place. The office of A.N. Baibe-
kov, B.O. Alimzhanov, K.A. Uskenbaev, B.A. Syz-
dykova was terminated. Instead of retired deputies of 
the third Maslikhat, M.S. Sadykanov, A.K. Bulashev, 
Yu.H. Keligov, B.A. Isabayev were elected.

Выборы депутатов маслихата Астаны III 
созыва состоялись 20 сентября 2003 года. 

В 25 избирательных округах было представ-
лено 177 кандидатов. 

Больше половины депутатов третьего созыва 
являлись депутатами предыдущих созывов. 

Секретарем маслихата Астаны был избран 
Владимир Николаевич Редкокашин. Образо-
ваны и утверждены составы 4 постоянных ко-
миссий, председателями которых были избраны 
депутаты Николай Ильич Мещеряков, Марат 
Салыкович Аманбаев, Бахыт Ахметовна Сыз-
дыкова, Александр Геннадьевич Ким, Надежда 
Михайловна Петухова. Председателем ревизи-
онной комиссии вновь был избран Сайлаубек 
Дюсембекович Байболов. 

В связи с принятием нового Закона о местном 
государственном управлении усилилась роль 
представительных органов. 

Переломным моментом в общественно-поли-
тической жизни государства стал 2007 год, Пре-
зидентом РК был подписан закон о повышении 
роли местных представительных органов страны. 
Серьезные полномочия способствовали укрепле-
нию основ местного самоуправления. Законом 
также было предусмотрено назначение акимов 
областей и городов с согласия маслихатов. 

По инициативе секретарей маслихатов в мае 
2005 года в г. Астане на учредительной конферен-
ции было создано объединение депутатов маслиха-
тов Казахстана, принят устав, избраны бюро Цен-
трального совета (ЦС) и ревизионная комиссия.

За период деятельности депутатского корпуса 
третьего созыва проведена 51 сессия. Утвержде-
ны социально-экономические Программы, а так 
же Программы по обеспечению высокой право-
вой культуры Астаны, Правила застройки, Пра-
вила благоустройства и обеспечения чистоты на 
территории города. 

Одно из значимых решений, принятых со-
вместно с акиматом города в 2005 году, – уста-
новление «Дня столицы» 6 июля.

В течение созыва произошли изменения в со-
ставе депутатов. Досрочно прекращены полно-
мочия Байбекова А.Н., Алимжанова Б.О., Ускен-
баева К.А., Сыздыковой Б.А. Вместо выбывших 
депутатами маслихата третьего созыва были 
избраны Садыканов М.С., Булашев А.К., Кели-
гов Ю.Х., Исабаев Б.А.

ІІІ шақырылған Астананың мәслихат де-
путаттарының сайлауы 2003 жылдың  

20 қыркүйегінде өтті. 25 сайлау округінен  
177 үміткер тіркелді.

Үшінші шақырылым депутаттарының жарты-
сынан көбі бұрынғы шақырылымдардың депу-
таттары болатын. 

Владимир Николаевич Редкокашин Астана 
мәслихатының хатшылығына сайланды. Төраға-
лары болып депутаттар Николай Ильич Меще-
ряков, Марат Салықұлы Аманбаев, Бақыт Ах-
метқызы Сыздықова, Александр Геннадьевич 
Ким, Надежда Михайловна Петухова сайланған 
төрт тұрақты комиссия құрылып, оның құрамы 
бекітілді. Сайлаубек Дүйсенбекұлы Байболов 
қайтадан тексеру комиссиясының төрағалығына 
сайланды. 

Жергілікті мемлекеттік басқару туралы жаңа 
Заңның қабылдануына байланысты өкілетті ор-
гандардың ролі күшейді.

2007 жыл мемлекеттің қоғамдық-саяси 
өмірінің өтпелі кезеңі болды. ҚР Президенті ел-
дегі жергілікті өкілетті органдардың ролін кө-
теру туралы Заңға қол қойды. Мұндай өкілет-
тіліктер жергілікті басқарудың негізін күшейтуге 
ықпалдасты. Сондай-ақ, заңмен облыс және қала 
әкімдерін мәслихаттың келісімімен тағайындау 
қарастырылды.

2005 жылдың мамырында Астана қаласында 
өткен құрылтайшылар конференциясында мәсли-
хат хатшыларының бастамасымен Қазақстандағы 
мәслихат депутаттарының бірлестігі құрылып, 
оның жарғысы бекітілді. Орталық Кеңестің (ОҚ) 
бюросы мен тексеріс комиссиясы сайланды.

Үшінші шақырылымның депутаттар корпусы-
ның қызметі кезінде 51 сессия өтті. Әлеуметтік- 
экономикалық Бағдарлама, сондай-ақ Астананың 
жоғарғы құқықтық мәдениетін қамтамасыз ету 
жөніндегі Бағдарлама, құрылыс Ережесі, қала 
аймағын көгалдандыру мен оның тазалығын 
қамтамасыз етудің Ережесі бекітілді. 

2005 жылы қала әкімшілігімен бірлесіп қа-
былдаған маңызды шешімдердің бірі – 6 шілдені 
«Астана күні» етіп белгілеу.

Шақырылым барысында депутаттар құрамы 
да өзгерді. А.Н. Байбековтің, Б.Ө. Әлімжановтың, 
К.А. Өскенбаевтың, Б.А. Сыздықованың өкілет-
тіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылды. Үшінші 
шақырылым мәслихатының кеткен депутатта-
рының орнына М.С. Садықанов, А.К. Бұлашев,  
Ю.Х. Келигов, Б.А. Исабаев сайланды. 
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В августе 2007 года состоялись выборы депу-
татов Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан и маслихатов всех уровней. Выбо-
ры впервые прошли по пропорциональной 
системе. Принятый Закон «О статусе столицы 
Республики Казахстан» также способствовал 
расширению полномочий депутатов.

В столице на 25 избирательных округов было 
выдвинуто 129 кандидатов. Многие из избран-
ных депутатов ранее уже входили в депутатский 
корпус столичного маслихата. Секретарем мас-
лихата IV созыва был избран Владимир Нико-
лаевич Редкокашин, который, имея опыт работы 
секретарем маслихата третьего созыва, умело 
управлял деятельностью депутатского корпуса.

Были созданы четыре постоянные комиссии 
маслихата, которые осуществляли свою дея-
тельность в соответствии с перспективными 
планами работы городского маслихата. 

На выборах убедительную поддержку изби-
рателей получила народная демократическая 
партия «Nur Otan». На сессии была зарегистри-
рована депутатская фракция «Nur Otan» го-
родского маслихата, возглавляемая депутатом 
Анасовой К.Н.

На 77 сессиях маслихата четвертого созыва 
был рассмотрен 541 вопрос. Это отчеты акима 
о выполнении возложенных на него функций и 
задач, различные программы социально-эконо-
мического развития Астаны.

Обсуждение наиболее актуальных вопросов 
проходило также и на публичных слушаниях с 
посещением объектов. 

Депутаты маслихата четвертого созыва 
решали конкретную задачу, поставленную 
 Президентом Н.А. Назарбаевым перед всеми 
ветвями власти города: сформировать столи-
цу как современный мегаполис, отвечающий 
международным стандартам. На сессиях мас-
лихата были приняты решения о корректиров-
ке Генерального плана развития города Астаны 
до 2030 года, утверждены символы столицы 
 Рес публики Казахстан. 

В октябре 2009 года в связи с переходом на 
государственную службу были досрочно пре-
кращены полномочия депутата Нысанбаева Е.Н. 
Депутатом маслихата был избран Оспанов Е.С., 
который сменил секретаря столичного маслиха-
та Редкокашина В.Н., избранного депутатом Се-
ната Парламента страны.

In August 2007 election of deputies of the Par-
liament Majilis of the Republic of Kazakhstan 

and Maslikhats of all levels took place. The elec-
tions for the first time were organized under a 
proportional system. The adopted law on status 
of the capital of the Republic of Kazakhstan also 
contributed to extending deputies' powers. 

129 deputies were put forward at 25 election 
districts. Many of the elected deputies earlier were 
the members of the capital Maslikhat deputy corps. 
Vladimir Nikolaevich Redkokashin, who working 
as the secretary of third Maslikhat skillfully man-
aged affairs of the deputy corps, was elected the 
secretary of the 4th Maslikhat. 

Four Standing Commissions of the Maslikhat 
were established. They carried out their activity in 
accordance with long-term work plans of the City 
Maslikhat. 

The people's Democratic Party Nur Otan ac-
quired solid support of voters. The deputy fraction 
Nur Otan of the City Maslikhat headed by deputy 
K.N. Anasova was registered at the session. 

At 77 sessions of the fourth Maslikhat 541 mat-
ters were considered. These are Akim's reports on 
exercising of the functions and duties entrusted to 
him; various programs of social and economic de-
velopment of Astana. 

The most relevant matters were also discussed at 
public hearings with site visits. 

The fourth Maslikhat deputies were solving a pre-
cise task defined by the President N.А. Nazarbayev 
before all power branches of the city: to form the 
capital as a modern metropolis meeting international 
standards. At the Maslikhat sessions the decision on 
amendment of the General Plan of Astana Develop-
ment till 2030 was adopted, symbols of the capital of 
the Republic of Kazakhstan were approved. 

In October 2009 due to moving to public service, 
the powers of deputy E.N. Nysanbayev were early 
terminated. Ospanov E.S. was elected the Maslikhat 
deputy, who replaced the secretary of the capital's 
Maslikhat V.N. Redkokashin, elected deputy of the 
Senate of the Parliament.
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2007 жылдың тамызында Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжі

лісі және барлық деңгейдегі мәслихаттар 
депутаттар сайлауы өткізілді. Сайлаулар 
алғаш рет пропорционалды жүйе бойынша 
жүргізілді. Сондайақ, депутаттар өкілет-
тіліктерін кеңейтуге «Қазақстан Республика-
сы астанасының мәртебесі туралы» Заңның 
қабылдануы да ықпалдасты. 

Астанадағы 25 сайлау округінен 129 үміткер 
ұсынылды. Сайланған депутаттардың көпшілі-
гі бұрын Астана мәслихатының депутаттар 
корпусына енген. IV шақырылған мәслихаттың 
хатшылығына үшінші шақырылымның хатшы-
сы болған, депутат корпусының жұмысын ше-
бер басқарған Владимир Николаевич Редкока-
шин сайланды.

Өз жұмысын қалалық мәслихаттың алдағы 
уақыттағы жұмыс жоспарымен сәйкестендіре 
жүргізетін төрт тұрақты комиссия құрылды.

Сайлауларда «Nur Otan» халықтың 
демократия лық партиясы сайлаушылардың 
қолдауына ие болды. Сессияда К.Н. Анасова 
басқаратын қалалық мәслихаттың «Nur Otan» 
депутаттар фракция сы тіркелді.

Төртінші шақырылған мәслихаттың 77 сес-
сиясында 541 мәселе қаралды. Олар – әкім-
дердің өздеріне жүктелген қызмет пен мін-
деттерді орындау туралы есептері, Астананы 
әлеуметтік-экономикалық дамытудың әртүрлі 
бағдарламалары.

Сондай-ақ, көпшілік жиындарда объектілерді 
аралау арқылы анағұрлым өзекті мәселелер 
талқыланды.

Төртінші шақырылым депутаттары Прези-
дент Н.Ә. Назарбаевтың қаладағы биліктің бар-
лық буындарының алдына қойған, Астананы 
халықаралық стандартқа жауап бере алатын 
заманауи мегаполис есебінде қалыптастыру 
жөніндегі барлық міндеттерін шешуге атсалыс-
ты. Мәслихат сессияларында Астана қаласын 
дамытудың 2030 жылға дейінгі Бас жоспарына 
өзгеріс енгізу туралы шешімдер қабылданды.

2009 жылдың қазанында мемлекеттік қызмет-
ке көшуге байланысты депутат Е.Н. Нысанбаев-
тың депутаттық өкілеттілігі тоқтатылды. Ел Пар-
ламенті Сенатының депутаттығына сайланған 
В.Н. Редкокашиннің орнына Е.С. Оспанов Аста-
на мәслихатының хатшылығына сайланды.
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The deputies of the fifth Maslikhat started 
their work in 2012. They focused attention 

on the matters related to implementation of the 
Head of state's message to the people of Kazakh-
stan “Strategy Kazakhstan–2050”.

All elected 25 deputies were professionals with 
rich life experience.

All of them were members of the Nur Otan party. 
Sansyzbai Seitzhanovich Yesilov elected secretary 
of the capital Maslikhat.

With every convocation the qualitative compo-
sition of Maslikhat has been improving, in fact, 
the Maslikhat's activity depends on its managerial 
skills, professional training.

For more than 20 years of work, the Maslikhat 
deputies have become an integral part of all process-
es taking place in the capital. People's elected rep-
resentatives participated in solving economic, finan-
cial and social issues of the city. Many deputies of 
the Maslikhat were elected as deputies of the Majilis 
and the Senate of the Republic of Kazakhstan: sec-
retary of the third and fourth Maslikhat Redkokashin 
Vladimir Nikolaevich, deputies of the first to fifth 
Maslikhats Beloglazov Aleksey Vasilievich,  Smailov 
Bauyrzhan Amangeldievich, Bakhyt Ahmetovna 
Syzdykova, Petukhova Nadezhda Mikhailovna, 
Khakhazov Shakir Khusainovich, Dzhaksybekov 
Serik Ryskeldinovich, Akhmetov Sapar Kairatovich.

In total 65 sessions were held, at which 475 deci-
sions on various matters were adopted.

The deputies of the fifth City Maslikhat reviewed 
and elaborated opportunities for development of 
housing construction, implementation of the Pro-
gram of Astana development and Program “Em-
ployment–2020”. Under the deputies' active sup-
port significant funds from the local budget were 
allotted to the city's improvement.

Four Standing Commissions of the Maslikhat 
were preliminarily discussing matters proposed for 
discussion the Maslikhat sessions, giving opinions, 
exercising control functions over implementation 
of adopted decisions.

According to the work program of Maslikhat and 
on initiative of Standing Commissions public hear-
ings, Deputy's Days and round tables were held.

Results of the work by the deputies of the fifth 
Maslikhat showed that the election programs had 
been fulfilled in full.

Депутаты маслихата пятого созыва при-
ступили к работе в 2012 году. В центре 

внимания были вопросы, связанные с реали-
зацией Послания Главы государства народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан–2050».

Все избранные 25 депутатов – профессиона-
лы с богатым жизненным опытом.

Все они являлись членами партии «Nur Otan». 
Секретарем столичного маслихата избран Сан-
сызбай Сейтжанович Есилов.

С каждым созывом улучшался качественный 
состав маслихата, ведь деятельность маслихата 
зависит от его компетентности, профессиональ-
ной подготовки.

За 20 лет работы депутаты маслихата стали 
неотъемлемой частью всех процессов, проис-
ходящих в столице. Народные избранники уча-
ствовали в решении экономических, финан-
совых и социальных вопросов города. Многие 
депутаты столичного маслихата были избраны 
депутатами Мажилиса и Сената Парламента Рес-
публики Казахстан: секретарь маслихата треть-
его и четвертого созывов Редкокашин Владимир 
Николаевич, депутаты первого-пятого созывов 
Белоглазов Алексей Васильевич, Смаилов Ба-
уыржан Амангельдиевич, Сыздыкова Бахыт Ах-
метовна, Петухова Надежда Михайловна, Ха-
хазов Шакир Хусаинович, Джаксыбеков Серик 
 Рыскельдинович, Ахметов Сапар Кайратович.

Всего было проведено 65 сессий, на которых 
принято 475 решения по различным вопросам.

Депутатами городского маслихата пятого со-
зыва были подготовлены и рассмотрены пер-
спективы развития жилищного строительства, 
реализация Программы развития Астаны и 
Программы «Занятость–2020». При активной 
поддержке депутатов значительные денежные 
суммы из местного бюджета направлялись на 
обустройство города.

Четыре постоянные комиссии маслихата 
предварительно обсуждали на заседаниях во-
просы, вносимые на сессии маслихата, давали 
заключения, осуществляли контрольные функ-
ции по выполнению принятых решений.

По плану работы маслихата и по инициативе 
постоянных комиссий проводились публичные 
слушания, Дни депутата, круглые столы.

Итоги работы депутатов маслихата пятого со-
зыва показали, что предвыборные программы 
были выполнены в полном объеме.

Бесінші шақырылым депутаттары жұ-
мысқа 2012 жылы кірісті. Басты назарда 

Мемлекет басшысының «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясы аталатын Жолдауын жүзеге 
асыруға байланысты шешімдері тұрды. 

Сайланған барлық 25 депутат – өмірлік тәжіри-
бесі мол кәсіпқойлар. 

Олардың бәрі «Nur Otan» партиясының мү-
шелері болып табылады. Астана мәслихатының 
хатшылығына Сансызбай Сейітжанұлы Есілов 
сайланды.

Әр шақырылым сайын мәслихаттың сапалық 
құрамы жақсарды, өйткені мәслихат қызметі 
оның өкілеттілігіне, кәсіби даярлығына байла-
нысты болатын. 

20 жылдың ішінде мәслихат депутаттары 
Астанада өткен барлық процесстің бел ортасын-
да жүрді. Халық қалаулылары қаланың экономи-
калық, қаржылық және әлеуметтік мәселелерін 
шешуге қатысты. Үшінші және төртінші шақы-
рылымның Владимир Николаевич Редкокашин, 
1–5 шақырылымның Алексей Васильевич Бе-
логлазов, Бауыржан Аманкелдіұлы Смайылов, 
Бақыт Ахметқызы Сыздықова, Надежда Михай-
ловна Петухова, Шакир Хусаинович Хахазов, 
Серік Рыскелдіұлы Жақсыбеков, Сапар Қай-
ратұлы Ахметов сияқты депутаттары Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісі мен Сенаты-
ның депутаттығына сайланды.

Бас-аяғы 65 сессия өткізіліп, оларда түрлі мәсе-
лелер бойынша 475 шешім қабылданды. 

Бесінші шақырылым депутаттары тұрғын үй 
құрылысын дамыту, Астананы дамытудың бағдар-
ламасы мен «Еңбекпен қамту–2020» бағдарлама-
сын дайындады және оларды дамытуды қарас-
тырды. Жергілікті бюджеттің қомақты қаржысы 
депутаттардың белсенді қолдауы арқылы қаланы 
көгалдандыруға бағытталды.

Мәслихаттың жұмыс жоспары мен тұрақты ко-
миссиялардың бастамалары бойынша көпшілік 
тыңдаулар, Депутат күндері, дөңгелек үстелдер 
өткізілді.

Мәслихаттың бесінші шақырылымы депу-
таттары жұмысының қорытындысы сайлауалды 
бағдарламаларының толық көлемде орындалға-
нын көрсетті. 

ЕСІЛОВ 
Сансызбай 

Сейітжанұлы

ЕСИЛОВ 
Сансызбай 

Сейтжанович

YESILOV 
Sansyzbai 

Seitzhanovich

MASLIKHAT HISTORYИСТОРИЯ МАСЛИХАТАМӘСЛИХАТ ТАРИХЫ
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МӘСЛИХАТТЫҢ I–V ШАҚЫРЫЛЫМНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ

БАХАРЕВ Валерий Васильевич

БЕКТАЕВ Тиякпай Рахимжанович

БЕЛОГЛАЗОВ Алексей Васильевич

БЫКОВЕЦ Галина Алексеевна

ГЛУХОВЦЕВА Галия Максимовна

ГОРБУНОВА Галина Яковлевна

ДЕМИДОВ Александр Иванович

ДЕМОЧКИН Сергей Михайлович

ДЗЮБА Людмила Федоровна

ЖАЛБИРОВ Иглик Иманбаевич

ИВАНКИВ Юрий Петрович

КАМИНСКИЙ Владимир Владимирович

КОНОНЕНКО Николай Сергеевич 

ЛИСТОПАДНИЙ Геннадий Иванович

ЛУКЬЯНЕЦ Вера Григорьевна

МАЙЕР Александр Викторович

МЕЩЕРЯКОВ Николай Ильич

МИРОНОВ Александр Сергеевич

ОСТРОВСКИЙ Анатолий Петрович

ПАШКОВСКИЙ Владимир Витальевич

ПЛОТНИКОВ Владимир Александрович

РАДЫГИН Борис Борисович

САЛИЕНКО Василий Васильевич

СУЛЕЙМЕНОВА Балхия Абдулбахиевна

УВАРОВ Юрий Константинович

ЦВЕТКОВ Валерий Алексеевич

DEPUTIES OF MASLIKHAT OF THE 1-5 CONVOCATIONSДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА I–V СОЗЫВОВ

МӘСЛИХАТТЫҢ I–V ШАҚЫРЫЛЫМНЫҢ 
ДЕПУТАТТАРЫ

ДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА 
I–V СОЗЫВОВ

DEPUTIES OF MASLIKHAT 
OF THE 1-5 CONVOCATIONS

I ШАҚЫРЫЛЫМ
I СОЗЫВ

I CONVOCATION 
(1994–1999)
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АЛИМЖАНОВ Бекен Окенович
АНАСОВА Кульжан Насыровна 
АМАНБАЕВ Марат Салыкович
БАЙБЕКОВ Апсамат Нарбаевич

БАЙБОЛОВ Сайлаубек Дюсембекович
БЕЙБЫТОВА Гульжан Газизовна
БУЛАШЕВ Айтбай Кабыкешович

ГОЛИК Иван Егорович
ЖОЛДАСБЕКОВ Мырзатай Жолдасбекович

ИСАБАЕВ Бауыржан Абдрашитович
КАЗАНЦЕВ Павел Олегович

КАНАФИН Болатбек Утегенович
КЕЛИГОВ Юсуп Хасанович

КИМ Александр Геннадьевич
КУШНАРЕНКО Валерий Анатольевич

ЛУКЬЯНЕЦ Вера Григорьевна
МЕЩЕРЯКОВ Николай Ильич
МУКАНОВА Сакип Аскаровна

МУРЗАБЕКОВ Шаттыкберген Жумадильдович
НУРКЕНОВ Жанбырши Есетович
ОВЧИННИКОВ Сергей Андреевич
ОМУРЗАКОВ Турсунбек Казенович
ОРАЛОВ Мейрамбай Аскербаевич
ПЕТУХОВА Надежда Михайловна

РЕДКОКАШИН Владимир Николаевич
САДЫКАНОВ Магжан Садыканович

СМАИЛОВ Бауыржан Амангельдинович
СЫЗДЫКОВА Бахыт Ахметовна

УСКЕНБАЕВ Каирбек Айтбаевич

АНАСОВА Кульжан Насыровна 

АЛЬПЕИСОВ Амиржан Каирович

БАЙБОЛОВ Сайлаубек Дюсембекович

ДЕМИДОВ Александр Иванович 

ДЕМОЧКИН Сергей Михайлович

КАНАФИН Болатбек Утегенович

КАСЫМОВ Адыль Касенович

КЕЛИГОВ Юсуп Хасанович

КУАНЫШЕВ Булат Султанович

ЛЕСИН Василий Николаевич

ЛУКЬЯНЕЦ Вера Григорьевна

МАЙЕР Александр Викторович

МЕЩЕРЯКОВ Николай Ильич

МИХАЛЬЧЕНКО Елена Петровна

МУКАНОВА Сакип Аскаровна

МУРЗАБЕКОВ Шаттыкберген Жумадильдович

НУРКЕНОВ Жанбырши Есетович

ОМУРЗАКОВ Турсунбек Казенович

ОСТРОВСКИЙ Анатолий Петрович

ПЕТУХОВА Надежда Михайловна

СМАИЛОВ Бауыржан Амангельдинович

СЫЗДЫКОВА Бахыт Ахметовна

ТОМПИЕВ Еркин Калиевич

УМЕРБАЕВА Рамзия Фаатовна

ФИРСОВ Александр Васильевич

МӘСЛИХАТТЫҢ I–V ШАҚЫРЫЛЫМНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ DEPUTIES OF MASLIKHAT OF THE 1-5 CONVOCATIONSДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА I–V СОЗЫВОВ

II ШАҚЫРЫЛЫМ
II СОЗЫВ

II CONVOCATION 
(1999–2003)

III ШАҚЫРЫЛЫМ
III СОЗЫВ

III CONVOCATION 
(2003–2007)
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АНАСОВА Кульжан Насыровна

БАЙГЕНЖИН Абай Кабатаевич

БЕКИШЕВ Есенжол Тускенович

БОГАТЫРЕВ Сергей Николаевич

БУЛАШЕВ Айтбай Кабыкешович

ДАНБАЕВА Гульнара Аманжоловна

ЖАКАНОВ Болат Егинбаевич

ИСАБАЕВ Бауыржан Абдрашитович

КАТЕНОВ Ильдар Загедерейевич

КЕЛИГОВ Юсуп Хасанович

КИМ Алмаз Феликсович

КИПШАКБАЕВ Абдель Исаевич

КУШНАРЕНКО Валерий Анатольевич

МЕЩЕРЯКОВ Николай Ильич

НУРКЕНОВ Жанбырши Есетович

НЫСАНБАЕВ Ерлан Нуралиевич

ОРАЛОВ Мейрамбай Аскербаевич

ОСПАНОВ Ермек Сабырбекович 

ПЕТРУЩАК Василий Николаевич

ПЕТУХОВА Надежда Михайловна

РЕДКОКАШИН Владимир Николаевич

САДВАКАСОВ Хаким Жакиевич

УРАЗАКОВ Тимур Маратович

ХАМХОЕВ Сайфудин Султанович

ШАКШАКБАЕВ Вадим Шамильевич

ШЕКЕНОВ Мирас Ергалиевич

АХМЕТОВ Сапар Кайратович
БАЙГЕНЖИН Абай Кабатаевич
БЕКИШЕВ Есенжол Тускенович

БОГАТЫРЕВ Сергей Николаевич
ДАНБАЕВА Гульнара Аманжоловна

ДЖАКСЫБЕКОВ Серик Рыскельдинович
ДОСАЕВ Валихан Маратович

ЕГИНБАЕВ Тукен Жилкайдарович
ЕСИЛОВ Сансызбай Сейтжанович 
ЖАУХАНОВ Кайрат Кенесбекович

ЖУМАГУЛОВ Жаркын Жангожинович
ЖУСУПОВА Зауре Гинаятовна

ИСАБАЕВ Бауыржан Абдрашитович
КИМ Алмаз Феликсович

КУЛМУКАНОВ Каршига Какешович
КУРИШБАЕВ Ахылбек Кажигулович

МЕЩЕРЯКОВ Николай Ильич
ОРАЛОВ Мейрамбай Аскербаевич
ПЕТРУЩАК Василий Николаевич

СУХАНБЕРДИЕВА Эльмира Амангельдиевна
СОЛСАНОВ Башир Уматгереевич

СЫДЫКОВ Ерлан Батташевич
УРАЗАКОВ Тимур Маратович

ХАМХОЕВ Сайфудин Султанович
ХАХАЗОВ Шакир Хусаинович

ШАЙДАРОВ Мажит Зейнуллович
ШЕКЕНОВ Мирас Ергалиевич

ШИБКЕНОВ Зейнулла Рахимович

МӘСЛИХАТТЫҢ I–V ШАҚЫРЫЛЫМНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ DEPUTIES OF MASLIKHAT OF THE 1-5 CONVOCATIONSДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА I–V СОЗЫВОВ

IV ШАҚЫРЫЛЫМ
IV СОЗЫВ

IV CONVOCATION 
(2007–2012)

V ШАҚЫРЫЛЫМ
V СОЗЫВ

V CONVOCATION 
(2012–2016)
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МӘСЛИХАТ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ

МӘСЛИХАТ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСЛИХАТА

ON MASLIKHAT ACTIVITY

Қазақстан Республикасының Конституция
сына сәйкес мемлекеттік биліктің бір-

денбір қайнаркөзі халық болып табылады. 
Қоғамды демократияландыру процесінде 
жергілікті өкілетті органдарға – мәслихаттар 

мен халықтық биліктің негізгі формасы сана-
латын жергілікті өзінөзі басқару органдары-
на маңызды роль беріледі. 

Мәслихат – тұрғындар сайлайтын, олардың 
еріктерін Қазақстан Республикасының заңдары-
на сәйкес білдіретін, оларды жүзеге асыруға және 
бақылауға қажетті шараларды белгілейтін жер-
гілікті өкілетті орган. 

Мәслихат өзінің өкілеттілігін Конститу-
ция мен Қазақстан Республикасының заңдары-
на,  «Қазақстан Республикасындағы мемлекет-
тік басқару және өзін-өзі басқару туралы» заңға, 
 Президенттің, Қазақстан Республикасы Парламенті 
мен Үкіметінің актілеріне, сондай-ақ мәслихат жұ-
мысының Регламентіне сәйкес жүзеге асырады.

ON MASLIKHAT ACTIVITY ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСЛИХАТА

Единственным источником государственной 
власти, согласно Конституции Республики 

Казахстан, является народ. В процессе демокра-
тизации общества важнейшая роль отводится 
местным представительным органам – масли-
хатам и органам местного самоуправления как 
основным формам народовластия.

Маслихат – это местный представительный 
орган, избираемый населением, выражающий 
его волю и в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан определяющий меры, не-
обходимые для ее реализации, и контролирую-
щий их осуществление.

Маслихат осуществляет свои полномочия в со-
ответствии с Конституцией и законодательством 
Республики Казахстан, Законом «О местном го-
сударственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», актами Президента, Пар-
ламента и Правительства Республики Казахстан, 
а также Регламентом работы маслихата.

People are the only source of the government 
power according to the Constitution of 

the Republic of Kazakhstan. In the process of 
democratization of the society a key role is played 
by local representative bodies – Maslikhats and 
self-governments as the main forms of popular 
sovereignty. 

Maslikhat is a local representative body elected 
by population, expressing their will and in accor-
dance with the legislation of the Republic of Ka-
zakhstan defining steps necessary to its implemen-
tation and controlling the same. 

Maslikhat exercises its powers according to the 
Constitution and the legislation of the Republic of 
Kazakhstan, the Law on local state government and 
self-government in the Republic of Kazakhstan, 
acts by the President, the Parliament and the Gov-
ernment of the Republic of Kazakhstan, as well as 
the work regulations of Maslikhat.
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VI шақырылған Нұр-Сұлтан қалалық мәсли-
хатының құрамына жиырма бес депутат 

енеді, олардың өкілеттілік мерзімі бес жыл. 
Депутаттар – сайлаушылардың өкілдері – жал-
пы мемлекеттік мүдделерді ескере отырып, со-
лардың еркін білдіреді. Депутат өкілеттілігі ол 
тіркелген кезден басталады және мәслихаттың 
өкілеттілігі тоқтаған кезде аяқталады.

Әр депутатқа куәлік және төсбелгі беріледі.
Өкілеттілігін орындау үшін депутат мәслихат 

сессиясының төрағасына, мәслихаттың хатшысы-
на, қала әкімі мен қалалық әкімшілік  мүшелеріне, 

мемлекеттік басқару органдарының, Нұр-Сұлтан 
қаласындағы кәсіпорындардың, ұйымдар мен ме-
кемелердің басшыларына сұрау салады.

Депутат сайлаушылармен байланыста бола-
ды, оларды жүйелі түрде жүргізілген жұмыс, 
өзіне бекітілген аймақтағы даму жоспарлары-
ның, экономикалық және әлеуметтік бағдарла-
малардың орындалуы туралы хабарландырады, 
қоғамдық пікірлерді, тұрғындардың қажет-
тіліктер мен сұранымдарын зерттейді, қала 
мәслихатына ұсыныстар айтады және олардың 
орындалуын қадағалайды.

МӘСЛИХАТ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ

В численный состав маслихата города 
Нур-Султан VI созыва входят двадцать пять 

депутатов, срок полномочий которых пять лет. 
Депутаты – представители избирателей – выра-
жают их волю с учетом общегосударственных 
интересов. Полномочия депутата начинаются с 
момента его регистрации и заканчиваются с мо-
мента прекращения полномочий маслихата.

Каждому депутату выдается удостоверение и 
вручается нагрудный знак.

Для выполнения полномочий депутат обраща-
ется с депутатскими запросами к председателю 
сессии маслихата, секретарю маслихата, акиму 
города и членам городского акимата, руководи-
телям государственных органов, предприятий, 
организаций и учреждений, расположенных в го-
роде Нур-Султан.

Депутат поддерживает связь с избирателями, 
регулярно информирует их о проводимой им ра-
боте, выполнении планов развития закрепленной 
за ним территории, экономических и социальных 
программ, участвует в организации и контроле за 
исполнением решений маслихата, изучает обще-
ственное мнение, нужды и запросы населения, 
вносит предложения в маслихат города и следит 
за их выполнением. 

The 6th Maslikhat of Nur-Sultan city includes 
twenty five deputies, whose term of office is 

five years. The deputies as representatives of vot-
ers express their will with consideration of nation-
wide interests. The office of a deputy starts from 
his/her registration and ends from termination of 
Maslikhat's powers. 

Every deputy is issued with an identity card and 
a badge. 

In order to fulfill his/her powers, a deputy ad-
dresses deputy inquiries to the chairman of the Mas-
likhat session, the secretary of Maslikhat, the city 
Akim and members of the city Akimat, and heads 
of governmental bodies, enterprises, organizations 
and institutions located in Nur-Sultan.

The deputy keeps in touch with the voters, regu-
larly informs them about his/her work being carried 
out, implementation of development plans for the 
territory assigned to him/her, economic and social 
programs, participates in organizing and monitoring 
the implementation of Maslikhat decisions, studies 
the public opinion, needs and demands of the pop-
ulation, makes proposals to the city's Maslikhat and 
monitors their implementation.

ON MASLIKHAT ACTIVITY ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСЛИХАТА
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Астананы әлеуметтік-экономикалық дамыту-
дың нормативті және бюджеттік қамтамасыз 

етілуі мәслихаттың негізгі бағыттарының бірі 
болып табылады. Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем-
лекеттік және өзін-өзі басқару туралы» заңына 
сәйкес мәслихат қызметтерінің негізгі формасы 
Қазақстан Республикасының заңдарына орай 
мәселелер шешу болып табылады. Ережеге сәй-
кес сессиялар ашық болады. Оған мемлекет-
тік органдардың, қоғамдық ұйымдардың, еңбек 
ұжымдарының, ғылыми мекемелердің, бұқара-
лық ақпарат құралдарының – баспасөздің, те-
ледидардың, радионың өкілдері және басқа да 
адамдар шақырылады.

Сессияларда Астананы дамытудың жоспарла-
ры, экономикалық және әлеуметтік бағдарлама-
лары, қалалық бюджет және олардың орындалуы 
туралы есептер, тұрғындардың еңбекпен қамту 
және кедейшілікті азайту бағдарламалары, қор-
шаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану 
бағдарламалары қарастырылады.

МӘСЛИХАТ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ

Одним из направлений деятельности масли-
хата является нормативное и бюджетное 

обеспечение вопросов социально-экономиче-
ского развития столицы. В соответствии с За-
коном Рес публики Казахстан «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» основной формой дея-
тельности маслихата является сессия, на кото-
рой решаются вопросы, отнесенные к его веде-
нию законодательством Республики Казахстан. 
Сессии, как правило, являются открытыми и ве-
дутся гласно. На них приглашаются представи-
тели государственных органов, общественных 
организаций, трудовых коллективов, научных 
учреждений, средств массовой информации – 
печати, телевидения, радио и другие лица.

На сессиях рассматриваются и утверждаются 
планы, экономические и социальные програм-
мы развития столицы, городской бюджет и от-
четы об их исполнении, программы содействия 
занятости населения и снижения бедности, про-
граммы по охране окружающей среды и приро-
допользованию. 

One of the Maslikhat activities is regulative and 
budget support of social and economic devel-

opment of the capital. In compliance with the Law 
on local state government and self-government 
in the Republic of Kazakhstan the main form of 
Maslikhat's activity is a session, at which matters 
referred by the legislation of the Republic of Ka-
zakhstan to its authority are considered. Normally, 
sessions are open and are held publicly. They are 
attended by representative of governmental bod-
ies, public associations, labor collectives, scientif-
ic institutions, mass media like press, television, 
radio and other persons. 

Plans, economic and social development pro-
grams, municipal budget and progress reports, 
employment support and poverty alleviation pro-
grams, environment and natural management pro-
grams are discussed and approved at sessions. 

ON MASLIKHAT ACTIVITY ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСЛИХАТА
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Сессияларда жергілікті әкімшілік-аймақтық 
құрылым мәселелері шешіліп, әкімшілік ау-

дандардың аудандық жобалары, қала құрылысы-
ның бас жоспарлары туралы мәселелер шешіліп, 
сәйкес тұжырымдар қабылданады.

Қалалық мәслихаттың шешімімен жұмыс ор-
гандары құрылады. Қалалық мәслихат депутат-
тар арасынан ашық дауыс беру арқылы шекте-

усіз мөлшерде есеп және редакциялық комиссия 
құрамын сайлайды. 

Редакциялық комиссия шешімдер жобасын 
дайындау үшін сайланады. Есеп комиссиясы 
ашық дауыс беру арқылы нәтижелерді тіркейді 
және есептейді, ол туралы төрағаға хабарлайды, 
депутаттардың берген дауысының ақпараттарын 
сақтайды және тіркейді.

МӘСЛИХАТ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ

На сессиях решаются вопросы местного адми-
нистративно-территориального устройства, 

утверждаются проекты районной планировки ад-
министративных районов, генеральных планов 
строительства города, принимаются соответству-
ющие решения.

Решением городского маслихата создаются 
рабочие органы. Городской маслихат открытым 
голосованием из числа депутатов избирает в не-
четном количестве составы счетной и редакци-
онной комиссий.

Редакционная комиссия избирается для под-
готовки проектов решений. Счетная комиссия 
подсчитывает голоса при открытом голосовании, 
фиксирует результаты, сообщает о них председа-
тельствующему, хранит и обрабатывает инфор-
мацию о голосовании депутатов. 

The matters of local administrative and territorial 
structure are approved, designs of administrative 

district planning, general plans of the city construc-
tion are approved and related decisions are adopted. 

By decision of the City Maslikhat work bodies 
such as are established. The City Maslikhat by open 
voting among the deputies elects odd-numbered 
memberships of counting and editorial commissions. 

An editorial commission is elected for drafting 
decisions. A counting commission counts votes in 
open voting, records the results, reports them to the 
chairman, stores and processes information on dep-
uties' votes.

ON MASLIKHAT ACTIVITY ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСЛИХАТА
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МӘСЛИХАТ КОМИССИЯЛАРЫ

КОМИССИИ МАСЛИХАТА

MASLIKHAT COMMISSIONS

Мәслихат жанында өкілеттілік мерзімі-
не сәйкес мәслихат сессиясына берілген 

мәселелерді алдынала қарау және қорытын-
ды жасауды даярлау, өкілеттілік ауқымына 
сәйкес шешім қабылдауды орындау жөніндегі 
бақылау функцияларын жүзеге асыру және Қа-
зақстан Республикасының «Қазақстан Респуб
ликасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзінөзі басқару туралы» Заңының 12 ба-
бына сәйкес бірінші ұйымдық сессияда, жаңа 
шақырылымның депутаттары сайланған соң 

тұрақты комиссиялар ұйымдастырылады 
және бекітіледі. Оның құрамы депутаттардың 
қалауына орай қалыптастырылады, ал олар-
дың төрағалары сессияларда сайланады.

Алтыншы шақырылған Нұр-Сұлтан қаласы 
мәслихатының төрт тұрақты комиссиясы бар: 
құрылыс, экология, көлік, сауда және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері жөнін-
дегі, төрағасы – Сәрсембек Ендібайұлы Жүнісов, 
әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелері жөніндегі, 
төрағасы – Мажит Зейноллаұлы Шайдаров, бюд-
жет, экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәсе-
лелері жөніндегі, төрағасы – Мирас Ерғалиұлы 
Шекенов, заңдылық, құқық тәртібі және қоғам-
мен жұмыс жасау мәселелері жөніндегі, төраға-
сы – Гайдар Қабдоллаұлы Қасенов.

Тұрақты комиссиялар мәслихат алдында жауап 
береді және жылына бір рет өз жұмысы туралы 
есеп береді.

Для предварительного рассмотрения во-
просов, вносимых на сессию маслихата, и 

подготовки заключений, осуществления в пре-
делах своей компетенции контрольных функ-
ций по выполнению принятых решений и в 
соответствии со статьей 12 Закона Республики 
Казахстан «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Казах-
стан» на первой организационной сессии по-
сле выборов депутатов нового созыва, на срок 
своих полномочий при маслихате образуются 
и утверждаются постоянные комиссии. Их со-
став формируется с учетом пожеланий депута-
тов, а их председатели избираются на сессии. 

При маслихате города Нур-Султан шесто-
го созыва функционируют четыре постоянные 
комиссии: по вопросам строительства, эколо-
гии, транспорта, торговли и жилищно-комму-
нального хозяйства, председатель – Жунусов 
Сарсембек Ендибаевич, по вопросам соци-
ально-культурного развития, председатель – 
Шайдаров Мажит Зейнуллович, по вопросам 
бюджета, экономики, промышленности и пред-
принимательства, председатель – Шекенов 
Мирас Ергалиевич, по вопросам законности, 
правопорядка и работе с общественностью, 
председатель – Касенов Гайдар Кабдуллаевич.

Постоянные комиссии ответственны перед 
маслихатом и не реже одного раза в год отчиты-
ваются о своей деятельности.

For preliminary consideration of matters 
submitted to a session of the Maslikhat and 

elaboration of conclusions, exercising within the 
competence of control functions over implemen-
tation of adopted decisions and in compliance 
with Article 12 of the Law on local state govern-
ment and self-government in the Republic of Ka-
zakhstan at the first, organizational session after 
election of new convocation deputies, Standing 
Commissions are formed and approved for the 
term of their office. Their membership is formed 
with consideration of deputies' wishes and their 
chairmen are elected at sessions. 

At the time of the sixth Maslikhat of Astana there 
are four Standing Commissions: for construction, en-
vironment, transport, commerce and housing mainte-
nance and utilities, the chairman – Zhunusov Sarsem-
bek Endibayevich, for social and cultural development, 
the chairman – Shaidarov Mazhit Zeynullovich, for 
budget, economy, industry and entrepreneurship, the 
chairman – Mirab Yerkaliyevich Shekenov, for legal-
ity, law and order and public relations, the chairman – 
Gaydar Kabdullaevich Kasenov.

Standing Commissions are subordinated to the 
Maslikhat and at least once a year they report on 
their activity. 
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Тұрақты комиссиялар өз өкілеттілігі ауқымын-
да мәслихат сессиясында қарастыруға тиіс 

мәселелер жөнінде тұжырым жасайды, сессия-
ларда атқарушы орган жетекшілерінің есебін 
тыңдау туралы ұсыныстар енгізеді.

Өткен жылдардың тәжірибесі көрсеткен-
дей, көпшілік тыңдауларын өткізу тұрақты 
комиссиялардың қызықты да тиімді жұмыс 
формасы болды. Олар – азаматтардың өз мүд-
делеріне қатысты мәселелерді шешуге тікелей 
қатысуына жақсы жағдай жасайды, депутат-
тардың сайлаушылармен тікелей байланысын 
қамтамасыз етеді. 

Мәслихат сессияларындағыдай тұрақты ко-
миссиялар жиынында ашықтық басшылыққа 
алынып, оларға қоғамдық ұйымдар, саяси пар-
тиялар мен бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері шақырылады. Объектілерді аралау 
арқылы көшпелі комиссия отырыстарын өткізу 
жолға қойылған. Атқарушы органдардың арала-

суын талап ететін барлық проблемалы мәселелер 
тұрақты комиссиялардың қаулыларында көрініс 
береді және ол туралы қалалық әкімшілікке 
және тікелей орындаушыларға хабарланады.

Азаматтардың, заңды тұлғалардың хатта-
рымен жұмыс істеуге тұрақты комиссияларда 
үлкен көңіл бөлінеді. Азаматтар мен қоғамдық 
ұйымдардың әртүрлі шағымдарын қарастыру 
барысындағы атқарушы органдармен, қоғамдық 
бірлестіктермен өзара тығыз байланыс ымыра-
лы шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Сессияларда мәслихат құзырына жататын же-
келеген мәселелерді қарауға даярлық мақсатында 
мәслихат пен хатшы уақытша комиссиялар ұй-
ымдастыруға құқылы.

Тұрақты комиссиялардың жұмысы әлеумет-
тік мәселелерді шешуге ықпалдасады және 
Астананың онан арғы экономикалық өсіміне 
және оның тұрғындарының тұрмысын жақсар-
туға бағытталған.

Standing Commissions within their competence 
give conclusions on matters falling within their 

jurisdiction and submitted for consideration of the 
Maslikhat session, put forward proposals on hear-
ing reports of heads of executive bodies at sessions. 

The practice of previous years showed that hold-
ing of public hearings has become an interesting and 
effective form of the work of Standing Commissions. 
They provide real opportunities for citizens' direct 
participation in solving of matters concerning their 
interests and ensure direct feedback with voters. 

Like the Maslikhat sessions the meetings of 
Standing Commissions are held openly and public-
ly with invitation of public organizations, political 
parties and mass media. Offsite meeting of com-
missions is practiced. All problematic matters re-
quiring involvement of executive bodies are stated 
in resolutions by Standing Commissions and com-
municated to the knowledge of the city Akimat and 
immediate executors. 

Standing Commissions are focusing on process-
ing of letters and applications by citizens and legal 
entities. Close cooperation with executive bodies 
and public associations in consideration of citizens’ 
appeals allows finding a compromise solution. 

For the purpose of preparation of some matters 
to be considered at sessions, which fall under the 
jurisdiction of the Maslikhat, the Maslikhat and 
the secretary of the Maslikhat are entitled to form 
Standing Commissions. 

The work of Standing Commissions allows solv-
ing social problems and aimed at growth of the cap-
ital's economy and improving the life conditions of 
its citizens.

В пределах своей компетенции постоянные ко-
миссии дают заключения по вопросам, отне-

сенным к их ведению и предлагаемым на рассмо-
трение сессии маслихата, вносят предложения о 
заслушивании на сессии отчетов руководителей 
исполнительных органов. 

Практика прошлых лет показала, что интерес-
ной и эффективной формой работы постоянных 
комиссий стало проведение публичных слуша-
ний. Они обеспечивают реальные условия для не-
посредственного участия граждан при решении 
вопросов, затрагивающих их интересы, и обеспе-
чивают прямую связь депутатов с избирателями.

Также, как и сессии маслихата, заседания по-
стоянных комиссий проводятся в режиме откры-
тости и гласности с приглашением обществен-
ных организаций, политических партий и средств 
массовой информации. Практикуется проведе-
ние выездных заседаний комиссий с посещением 
объектов. Все проблемные вопросы, требующие 
вмешательства исполнительных органов, посто-
янными комиссиями отражаются в постановле-
ниях и доводятся до сведения акимата города и 
непосредственных исполнителей.

Большое место в деятельности постоянных 
комиссий занимает работа с письмами и обра-
щениями граждан, юридических лиц. Тесное 
взаимодействие с исполнительными органами, 
общественными объединениями при рассмотре-
нии тех или иных обращений граждан и обще-
ственных объединений позволяет прийти к ком-
промиссному решению. 

В целях подготовки к рассмотрению на сесси-
ях отдельных вопросов, отнесенных к ведению 
маслихата, маслихат, либо секретарь маслихата 
вправе образовывать временные комиссии.

Работа постоянных комиссий способствует 
решению социальных проблем и направлена на 
дальнейший рост экономики столицы и обеспе-
чение благосостояния ее жителей.
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БЮДЖЕТ, ЭКОНОМИКА, 
ӨНЕРКӘСІП ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК 

МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 
ТҰРАҚТЫ КОМИССИЯ

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ БЮДЖЕТА, 

ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

STANDING COMMISSION 
FOR BUDGET, 

ECONOMY, INDUSTRY 
AND ENTREPRENEURSHIP

Тұрақты комиссияның құрамына келесі де-
путаттар кіреді: Комиссия төрағасы – Ми-

рас Ерғалиұлы Шекенов, төраға орынбаса-
ры – Зейнулла Рахымұлы Шибкенов, тұрақты 
комиссияның мүшелері – Саят Нұрланұлы 
Батпенов, Есенжол Түскенұлы Бекішев,  Алмаз 

Феликсович Ким, Ақылбек Қажығұлұлы 
Күрішбаев. Бұл тұрақты комиссия өз қызметін 
қолданыстағы заңнамаға, НұрСұлтан қаласы 
мәслихатының Регламентіне және перспекти-
валық жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Есепті кезеңде тұрақты комиссияның депутат-
тары қалалық мәслихаттың кезекті сессиялары-
ның негізгі мәселелерін дайындауға және қарау-
ға, сондай-ақ кезектен тыс сессиялардың, жария 
тыңдаулардың, депутат Күндерінің отырыстары-
ның және мәслихаттың басқа да іс-шараларының 
жұмысына белсенді қатысады.

Елорданың экономикасын, өнеркәсібін және 
кәсіпкерлігін дамыту мәселелері Нұр-Сұлтан қа-
ласы мәслихатының қызметіндегі басты мәселе-
лердің бірі болып табылады. Комиссия қызметін-
дегі басым бағыттардың бірі ретінде алдағы 
жылдарға арналған астана бюджетін дайындауға 
және бекітуге ерекше назар аударылады.

Нұр-Сұлтан қаласы бюджетінің жобасы Қа-
зақстан Республикасы Бюджет кодексінің 78-ба-
бын басшылыққа ала отырып, тұрақты комиссия-
ның бөлек және бірлескен отырыстарында, «Nur 
Otan» партиясы фракциясының отырысында 
қаралғаннан кейін депутаттар бюджетке түсетін 
салықтық және басқа да түсімдердің негізгі пара-
метрлерімен, жоспарларымен танысады, тұрақты 
комиссия өз қорытындысын береді.

Деятельность постоянной комиссии, в со-
став которой входят депутаты: Мирас Ер-

галиевич Шекенов – председатель, Зейнулла 
Рахимович Шибкенов – заместитель пред-
седателя, члены постоянной комиссии Саят 
Нурланович Батпенов, Есенжол Тускенович 
Бекишев, Алмаз Феликсович Ким, Ахылбек 
Кажигулович Куришбаев, осуществляется в 
соответствии с действующим законодатель-
ством, Регламентом и перспективным пла-
ном маслихата города НурСултан. 

Депутаты постоянной комиссии принимают 
активное участие в подготовке и рассмотрении 
основных вопросов очередных сессий город-
ского маслихата, а также в работе внеочередных 
сессий, публичных слушаний, заседаний «Дней 
депутата» и других мероприятиях маслихата.

Вопросы развития экономики, промышлен-
ности и предпринимательства столицы являют-
ся одними из главных в деятельности маслихата 
города Нур-Султан. Особое внимание уделяется 
подготовке и утверждению бюджета столицы на 
предстоящие годы как одному из приоритетных 
направлений в деятельности комиссии.

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса 
Республики Казахстан на проект бюджета города 
Нур-Султан после рассмотрения на раздельных 
и совместном заседаниях постоянных комиссий, 
заседании фракции партии «Nur Otan», где депу-
таты знакомятся с основными параметрами, пла-
нами налоговых и других поступлений в бюджет, 
постоянная комиссия дает заключение.

The activities of the Standing Commission, 
which includes deputies: Miras Yergaliyev-

ich Shekenov – chairman, Zeynulla Rakhimov-
ich Shibkenov – deputy chairman, members 
of the standing committee Sayat Nurlanovich 
Batpenov, Esenzhol Tuskenovich Bekishev, 
 Almaz Feliksovich Kim, Akhylbek Kazigu-
lovich Kurishbaev, are being carried out in ac-
cordance with the current legislation, the Reg-
ulations and the forward-looking action plan 
of the Astana Maslikhat.

During the reporting period, deputies of the 
Standing Commission take an active part in the 
preparation and consideration of the main issues 
of the regular sessions of the City Maslikhat, as 
well as in the extraordinary sessions, public hear-
ings, meetings of the Days of Deputy and other 
events of the Maslikhat.

Astana City Maslikhat is focusing on the de-
velopment of the economy, industry and entre-
preneurship in the capital. Particular attention is 
being given to the preparation and approval of 
the capital budget for the coming years as one of 
the priorities in the commission’s activities.

In line with article 78 of the Budget Code of the 
Republic of Kazakhstan on the draft budget of the 
city of Astana, after consideration at separate and 
joint meetings of the Standing Commission, meetings 
of the Nur Otan Party, deputies investigate the main 
parameters, planned tax and other budget revenues, 
and the Standing Commission provides a conclusion.
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Бюджет жобасын талқылау барысында депу-
таттар өз сайлаушыларының ерік-жігерін 

білдіре отырып, білім беру, денсаулық сақтау 
нысандарын салу, әлеуметтік көмек көрсету, 
халықты жұмыспен қамту, көлік, инженер-
лік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамы-
ту, аулаларды кварталішілік абаттандыру және 
т.б. мәселелерге ерекше көңіл бөледі. Талқы-
лау қорытындысы бойынша бюджеттік бағдар-
ламалар әкімшілері бюджеттік бағдарламалар 
тұрғысында қосымша қажеттілікке өтінімдер 
береді, олардың бір бөлігін қала әкімдігінің 
Бюджеттік комиссиясы қолдайды.

Тұрақты комиссия Нұр-Сұлтан қаласының 

тиісті қаржы жылына арналған бюджетін орындау 
мәселесіне көп көңіл бөледі. Қалалық бюджеттің 
кіріс бөлігін толықтыру үшін қосымша қаражат-
ты іздестіру мақсатында бюджеттік қаражаттың 
тиімді бөлінуімен және орындалуын бақылаумен 
қатар, тұрақты комиссиямен «Астана қаласының 
бюджетіне салық түсімдерін ұлғайту жөніндегі 
шаралар туралы» мәселе қаралды. Бұдан басқа, 
бюджет қаражатын тиімді пайдалануды бақылау 
мақсатында тұрақты комиссия есепті кезеңде 
энергетика, әлеуметтік және тұрғын үй құрылы-
сы саласындағы инвестициялық жобаларды іске 
асыруға бөлінген бюджет қаражатын тиімді пай-
далану туралы ақпаратты тыңдап, талқылады.

В ходе обсуждения проекта бюджета депута-
ты, выражая волю своих избирателей, осо-

бое внимание уделяют вопросам строительства 
объектов образования, здравоохранения, оказа-
ния социальной помощи, занятости населения, 
развития транспортной, инженерно-коммуника-
ционной инфраструктуры, внутриквартального 
благоустройства дворов и многим другим. По 
итогам обсуждения администраторами бюд-
жетных программ подаются заявки на допол-
нительную потребность в разрезе бюджетных 
программ, часть из которых поддерживается 
Бюджетной комиссией акимата города.

Большое внимание постоянной комиссией 
уделяется вопросу исполнения бюджета города 
Нур-Султан за соответствующий финансовый 
год. Наряду с оптимальным распределением и 
контролем за исполнением бюджетных средств, 
в целях изыскания дополнительных средств для 
пополнения доходной части городского бюдже-
та постоянной комиссией рассмотрен вопрос  «О 
мерах по увеличению налоговых поступлений 
в бюджет города Астаны». Кроме того, в це-
лях контроля по эффективному использованию 
бюджетных средств постоянной комиссией за 
отчетный период была заслушана и обсуждена 
информация об эффективном использовании 
бюджетных средств, выделенных на реализа-
цию инвестиционных проектов в сфере энерге-
тики, социального и жилищного строительства. 

During the discussions on the draft budget, dep-
uties, expressing the will of their voters, pay 

special attention to the construction of education 
and health facilities, provisioning of social as-
sistance, employment, development of transport, 
engineering and communication infrastructure, 
courtyard decorations and many other matters. 
Following the discussions, administrators of bud-
get programs submit applications for an additional 
funding, and some programs are supported by the 
City Akimat Budget Committee.

Great attention is paid by the Standing Commis-
sion to the Nur-Sultan city budget performance for 
the relevant financial year. Along with the optimal 
distribution and control over the performance of 
budget, in order to find additional funds to replen-
ish the revenue side of the city budget, the Standing 
Commission considered the issue: “On measures to 
increase tax revenues to the budget of Astana”. In 
addition, in order to control the effective use of bud-
get funds, the Standing Commission examined and 
discussed information on the effective use of budget 
funds allocated for investment projects in the energy, 
social and housing sectors over the reporting period.
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Эффективность использования бюджетных 
средств аппаратами акимов районов города 

рассмотрена при обсуждении вопроса «О реа-
лизации аудиторских мероприятий и мерах по 
осуществлению контроля за эффективным рас-
ходованием бюджетных средств, направлен-
ных на развитие санитарной очистки и благоу-
стройства города Астаны». 

Активное участие члены постоянной комис-
сии принимают в подготовке вопросов на сес-
сии маслихата. Так, по инициативе постоянной 
комиссии на сессиях маслихата рассмотрены 
вопросы «О реализации мер государственной 
поддержки индустриально-инновационной де-
ятельности в столице», «О работе исполни-
тельных органов по реализации региональной 
инвестиционной политики и формированию 
стратегии привлечения инвестиций в столицу».

На контроле постоянной комиссии находят-
ся вопросы обеспечения населения города ка-
чественными продуктами питания и мерах по 
стабилизации цен на продовольственные това-
ры, развития инфраструктуры объектов по про-
изводству, хранению, переработке и сбыту про-
дукции, обеспечению их электроснабжением, 
канализацией, дорогами и другими системами 
обслуживания, работы стабилизационного фон-
да, сформированного в целях обеспечения про-
довольственной безопасности столицы и сдер-
живания цен на социально значимые товары.

Қала аудандарының әкімдері аппараттары-
ның бюджет қаражатын пайдалану тиімділі-

гі «Астана қаласын санитарлық тазалау мен 
абаттандыруды дамытуға бағытталған бюджет 
қаражатының тиімді жұмсалуына бақылауды 
жүзеге асыру жөніндегі шаралар және аудитор-
лық іс-шараларды іске асыру туралы» мәселені 
талқылау кезінде қаралды.

Тұрақты комиссия мүшелері мәслихат сессия-
сында мәселелерді дайындауға белсенді қатыса-
ды. Сонымен, тұрақты комиссияның бастамасы 
бойынша мәслихат сессияларында: «Елордада 
индустриялық-инновациялық қызметті мемле-
кеттік қолдау шараларын іске асыру туралы», 
«Өңірлік инвестициялық саясатты іске асыру 
және елордаға инвестициялар тарту стратегия-
сын қалыптастыру жөніндегі атқарушы орган-
дардың жұмысы туралы» мәселелер қаралды.

Тұрақты комиссияның бақылауында қала 
тұрғындарын сапалы азық-түлік өнімдерімен 
қамтамасыз ету және азық-түлік тауарларына 
бағаны тұрақтандыру жөніндегі шаралар, өнімді 
өндіру, сақтау, қайта өңдеу және өткізу жөнінде-
гі объектілерге инфрақұрылымды дамыту, олар-
ды электрмен жабдықтау, кәрізбен, жолдар және 
басқа да қызмет көрсету жүйелерімен қамта-
масыз ету, Астананың азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және әлеуметтік маңызы бар 
тауарларға бағаны тежеу мақсатында құрылған 
тұрақтандыру қорының жұмыс мәселелері тұр.

The effective use of budgetary funds by Akims 
offices of the city districts was considered 

when debating the issue “On the implementation 
of audit activities and measures to monitor the ef-
fective expenditure of budgetary funds allocated 
for the development of sanitary cleaning and wel-
fare of the city of Astana”.

Members of the Standing Commission take 
an active part in the preparation of lists of issues 
for Maslikhat sessions. Thus, at the initiative of 
the Standing Commission, the sessions of the 
Maslikhat considered the following issues: “On 
the implementation of state support measures 
for industrial and innovative activities in the 

capital”, “On the work of executive bodies on 
the implementation of regional investment pol-
icy and the formation of a strategy to attract in-
vestments to the capital”.

The Standing Commission controls the follow-
ing issues: providing the population of the city 
with quality food products; measures to stabilize 
food prices, develop infrastructure for enterprises 
engaged in the production, storage, processing and 
marketing of products, supply them with electricity, 
sewage, roads and other service systems; the work 
of the stabilization fund, formed in order to ensure 
the food security of Astana and to control prices for 
socially important goods.
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Тұрғын үйлерде орналасқан көңіл көте-
ру орындарының жұмыс режимін шектеу 

туралы мәселені қарау нәтижесінде, «Аста-
на қаласы әкімінің аппараты» ММ мемлекет-
тік-құқықтық бөліміне мүдделі мемлекеттік 
органдармен бірлесіп, іргелік және бірін-
ші қабаттардағы тұрғын үйлерде орналасқан 
көңіл көтеру орындарының жұмыс режимін 
шектеу бойынша «Қазақстан Республикасы 
астанасының мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына толықтырулар ен-
гізуге бастамашылық жасауға ұсынылды.

Мемлекеттік коммуналдық мүлікті есепке алу 

жүйесін жетілдіру және коммуналдық меншікті 
басқару жүйесінің тиімділігін арттыру мақса-
тында «Астана қаласының коммуналдық мүлкін 
басқарудың тиімділігі туралы» мәселе қаралды.

Сонымен қатар, тұрақты комиссияда Аста-
на қаласының сәулет және қала құрылысы мен 
жер қатынастары басқармасының және Астана 
қаласының активтер мен мемлекеттік сатып алу 
басқармасының өнеркәсіптік-азаматтық мақ-
саттағы объектілерді жобалау және салу үшін 
жер учаскелерін немесе жер учаскесін жалдау 
құқығын сату бойынша сауда-саттық (конкурс-
тар, аукциондар) өткізу туралы есебі қаралды.

По результатам рассмотрения вопроса об огра-
ничении режима работы увеселительных за-

ведений, находящихся в жилых домах, государ-
ственно-правовому отделу ГУ «Аппарат акима 
города Астаны» рекомендовано совместно с за-
интересованными государственными органами 
инициировать внесение дополнений в Закон Рес-
публики Казахстан «О статусе столицы Респуб-
лики Казахстан» по ограничению режима работы 
увеселительных заведений, расположенных в цо-
кольных и первых этажах жилых домов.

В целях совершенствования системы учета 
государственного коммунального имущества 
и повышения эффективности системы управ-
ления коммунальной собственностью был рас-
смотрен вопрос «Об эффективности управления 
коммунальным имуществом города Астаны». 

Также на постоянной комиссии рассмотрен 
отчет управления архитектуры и градострои-
тельства и земельных отношений города Аста-
ны и управления активов и государственных 
закупок города Астаны о проведении торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков или прав аренды земельного участка 
для проектирования и строительства объектов 
промышленно-гражданского назначения.

Following a review of restrictions on working 
time of entertainment facilities located in resi-

dential buildings, the legal department of the State 
Institution “Astana Akim's Office” with the in-
volved state bodies was recommended to initiate 
amendments to the Law of the Republic of Kazakh-
stan “On the status of the capital of the Republic 
of Kazakhstan” with a view to limiting the work of 
entertainment facilities located in basements and on 
first floors of residential buildings.

In order to improve the record keeping system 
of state communal property and increase the effi-
ciency of municipal property management system, 
the issue “On the efficiency of municipal property 
management in the city of Astana” was examined.

Also, the Standing Commission reviewed reports 
of the Department of architecture and urban plan-
ning and land relations of the city of Astana and 
the Department of assets and public procurement 
of the city of Astana on tenders (contests, auctions) 
for the sale of land plots or land lease rights for the 
industrial and civil construction projects.
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Мәслихат Регламентіне сәйкес комиссия сес-
сиялардың қабылдаған шешімдерін және 

комиссиялардың қаулыларын бақылауды жүзеге 
асырады. Сонымен, мәслихаттың бақылауында 
«Мемлекеттік – жеке меншік әріптестік жобасы 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабыл-
дау туралы «Астана қаласында балабақшаларды 
салу және пайдалану» шешімі және «Мемлекет-
тік – жеке меншік әріптестік жобасы бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы 
«Астана қаласында фотобейнетіркеу және бейне-
аналитика аппараттық-бағдарламалық кешенін 
құру және пайдалану» шешімі бар. 

Бұдан басқа, барлық қабылданған қаулылар-
дың орындалуы тұрақты комиссияның бақыла-
уында болып табылады.

Тұрақты комиссияның отырысында бірқатар 
өтініштер қаралып, оның ішінде Астана қала-
сы Кәсіпкерлер құқығын қорғау Кеңесінің және 
Астана қаласы кәсіпкерлер Палатасының бо-
улинг бойынша ойын автоматтары үшін және 
ойын жолдары үшін тиянақталған салықтың 
белгіленген ставкаларын төмендету мәселелері 
бойынша үндеуі бар.

Тұрақты комиссия мүшелері өздерінің сай-
лау округтерінде белгілі бір жұмысты жүргізіп, 
сайлаушыларды қабылдайды, азаматтардың 
өтініштері мен үндеулерін қарайды, оларды 
орындау бойынша пәрменді шараларды қабыл-
дай отырып, ай сайын және тоқсан сайын қала-
лық мәслихат аппаратына және «Nur Otan» ХДП 
қалалық филиалына есеп береді.

В соответствии с Регламентом маслихата ко-
миссией осуществляется контроль за при-

нимаемыми решениями сессий и постановле-
ниями комиссий.

Так, на контроле решение маслихата «О при-
нятии государственных обязательств по проекту 
государственно-частного партнерства» «Стро-
ительство и эксплуатация детских садов в горо-
де Астане», «Создание и эксплуатация аппарат-
но-программного комплекса фотовидеофиксации 
и видеоаналитики в городе Астане».

Кроме того, выполнение всех принятых по-
становлений находится на контроле постоян-
ной комиссии.

На заседании постоянной комиссии был рас-
смотрен ряд обращений, в том числе обращение 
Совета по защите прав предпринимателей горо-
да Астаны и Палаты предпринимателей города 
Астаны по вопросам снижения установленных 
ставок фиксированного налога для игровых ав-
томатов и для игровых дорожек по боулингу.

Определенную работу проводят члены по-
стоянной комиссии в своих избирательных 
округах, ведут прием избирателей, рассматри-
вают заявления и обращения граждан, при-
нимая действенные меры по их исполнению, 
ежемесячно и ежеквартально сдают отчеты в 
аппарат городского маслихата и городской фи-
лиал Партии «Nur Otan».

In accordance with the Maslikhat Regulations, the 
Commission monitors decisions of the sessions 

and resolutions of the commissions.
Thus, the following decisions of the Maslikhat 

are being monitored: “On the state obligations un-
der the public-private partnership project”, “Con-
struction and operation of kindergartens in the city 
of Astana”, “The establishment and operation of the 
hardware-software complex of road safety cameras 
and video content analysis in the city of Astana”.

In addition, the implementation of all adopted 
resolutions is under control of the Standing Com-
mission.

At the meetings of the Standing Commission, a 
number of appeals were considered, including the 
appeal by the Council for the Protection of Entre-
preneur Rights of Astana City and the Chamber of 
Entrepreneurs of Astana in regards to the reduc-
tion of fixed tax rates for game-playing machines 
and bowling gaming tracks.

Members of the Standing Commission work in 
their election districts, meet with voters, review 
appeals of citizens, taking effective measures to 
implement those, and submit monthly and quar-
terly reports to the City Maslikhat Office and the 
city branch of the Nur Otan Party.
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ЗАҢДЫЛЫҚ, ҚҰҚЫҚ ТӘРТІБІ 
ЖӘНЕ ҚОҒАММЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 
КОМИССИЯ

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, 

ПРАВОПОРЯДКА И РАБОТЕ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

STANDING COMMISSION 
FOR LEGALITY, 

LAW AND ORDER 
AND PUBLIC RELATIONS

НұрСұлтан қаласы мәслихатының заң-
дылық, құқық тәртібі және қоғаммен 

жұмыс жасау мәселелері жөніндегі тұрақты 
комиссия сының құрамына 6 депутат кіреді. 
Төрағасы – Қасенов Гайдар Қабдоллаұлы. 
Төраға орынбасары –  Данбаева   Гүлнар 

 Аманжолқызы. Тұрақты комиссия мүшелері: 
Сыдықов Ерлан Бәтташұлы,  Тулеутаев Мұх-
тар Есенжанұлы, Жүсіпова Зәуре Гинаятқы-
зы, Таукен Қайырлы Кенесбекұлы.

Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республи-
касының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа 
алады және қалалық мәслихаттың Регламентімен 
және жұмыс жоспарымен белгіленген міндеттер 
мен өкілеттіктерге сәйкес жұмыс істейді. 

Комиссияның жұмыс жоспарын әзірлеу кезін-
де депутаттардың, атқарушы органдардың ұсы-
ныстары мен тілектері, қаланың әлеуметтік-эко-
номикалық дамуының басымдықтары ескеріліп, 
бұл неғұрлым маңызды және өзекті мәселелерді 
анықтауға мүмкіндік береді.

Тұрақты комиссия қызметінің маңызды 
бағыттарының бірі «Мемлекет мұқтажы үшін 
жер учаскелерін алып қоюға байланысты жер 
учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын 
мүлікті сатып алу туралы шарттардың жобала-
рын келісу туралы» мәселелерді қарау болып 
табылады.

Тұрақты комиссияның бастамасы бойын-
ша қалалық мәслихат сессиясында: «Астана 
қаласында құқықтық тәртіп пен қоғамдық қа-
уіпсіздікті қорғау ды қамтамасыз ету жөніндегі 
шаралар туралы» мәселе қаралды.

В постоянную комиссию по вопросам за-
конности, правопорядка и работе с обще-

ственностью маслихата города НурСултан 
вошли 6 депутатов. Председатель – Гайдар 
Кабдуллаевич Касенов. Заместитель предсе-
дателя – Гульнара Аманжоловна Данбаева. 
Члены постоянной комиссии: Ерлан Батта-
шевич Сыдыков, Мухтар Есенжанович Ту-
леутаев, Зауре Гинаятовна Жусупова, Кайы-
рлы Кенесбекулы Таукен. 

В своей деятельности комиссия руководствует-
ся действующим законодательством Республики 
Казахстан и работает в соответствии с задачами 
и полномочиями, определенными Регламентом и 
планом работы городского маслихата. 

При разработке плана работы комиссии учиты-
ваются приоритеты социально-экономического 
развития города, предложения и пожелания де-
путатов, исполнительных органов, что позволяет 
выявлять наиболее важные и актуальные вопросы. 

Одним из важных направлений деятельности 
постоянной комиссии является рассмотрение 
вопроса «О согласовании проектов договоров о 
выкупе земельных участков или иного недвижи-
мого имущества в связи с изъятием земельных 
участков для государственных нужд». 

По инициативе постоянной комиссии на сес-
сии городского маслихата рассмотрен вопрос 
«О мерах по обеспечению охраны правопорядка 
и общественной безопасности в городе Астана».

The Standing Commission on Legality, Law 
and Order and Public Relations of the Astana 

City Maslikhat includes 6 deputies. Chairman – 
Gaidar Kabdullaevich Kasenov. Deputy 
Chairman – Gulnara Amanzholovna Danbayeva. 
Members of the Standing Commission: Yerlan 
Battashevich Sydykov, Mukhtar Esenzhanovich 
Tuleutaev, Zaure Ginayatovna Zhusupova, 
Kaiyrly Kenesbekuly Tauken.

In the exercise of its functions, the commission 
is guided by the existing legislation of the Republic 
of Kazakhstan, and works in accordance with the 
tasks and powers defined by the Regulations and 
work plan of the City Maslikhat.

In developing the work plan of the commission, 
the priorities of the city's socio-economic develop-
ment, suggestions and wishes of deputies, execu-
tive bodies are taken into account, which allows to 
identify the most important and relevant issues.

One of the Standing Commission’s major activ-
ities concerns the issue “On coordination of draft 
agreements on the redemption of land plots or other 
immovable property in connection with the seizure 
of land for the state needs”.

At the initiative of the Standing Commission, the 
session of the City Maslikhat reviewed the issue: 
“On measures to ensure the protection of the rule of 
law and public safety in the city of Astana”.



MASLIKHAT COMMISSIONSКОМИССИИ МАСЛИХАТАМӘСЛИХАТ КОМИССИЯЛАРЫ

118 119НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  MASLIKHAT OF THE NUR-SULTAN НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  MASLIKHAT OF THE NUR-SULTAN

Сессияға дайындық барысында депутаттар 
қаланың ішкі істер департаментінің бірқа-

тар бөлімшелеріне барып, олардың қызметімен 
танысты, полиция бөлімшелерінің басшыла-
рымен кездесіп, олардың мәселелері мен тілек-
терін тыңдады.

Депутаттар жедел басқару орталығында, 
көші-қон полициясы басқармасында, «Са-
рыарқа» ауданы ІІБ, кинологиялық қызмет орта-
лығында болды.

Кездесу қорытындысы бойынша дөңгелек 
үстел өткізіліп, ішкі істер департаментінің бар-
лық бөлімшелерінің, аудан әкімдерінің, қала-
лық департаменттер мен басқармалардың, ПИК 

Ассоциацияларының, қоғамдық бірлестіктер 
мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкіл-
дері қатысты. Онда ішкі істер департаментінің 
бөлімшелеріне бару кезінде анықталған, қала-
ның құқық қорғау органдары қызметкер лерінің 
күнделікті жұмысында кездесетін  проблемалар 
талқыланды.

Тұрақты комиссия өз отырыстарында басшы-
лардың есебін тыңдайды және тиісті қаулылар 
қабылдайды. Отырыстарда қалалық ішкі істер 
Департаменті бастығының, жергілікті полиция 
қызметі бастығының, білім басқармасы, дін 
істері басқармасы, тұрғын үй басқармасы бас-
шыларының есептері тыңдалды.

В ходе подготовки вопроса к сессии депутаты 
посетили ряд подразделений департамен-

та внутренних дел города, ознакомились с их 
деятельностью, встретились с руководителями 
подразделений полиции, выслушали их про-
блемы и пожелания. 

Так, депутаты побывали в Центре оператив-
ного управления, управлении миграционной по-
лиции, УВД района «Сарыарка», Центре кино-
логической службы. 

По итогам посещения проведен круглый стол, 
в котором приняли участие представители всех 
подразделений департамента внутренних дел, 
районных акимов, городских департаментов и 
управлений, Ассоциации КСК, общественных 
объединений и средств массовой информации, 
где были обсуждены имеющиеся и выявленные 
во время посещения подразделений департа-
мента внутренних дел проблемы, с которыми 
сталкиваются сотрудники правоохранительных 
органов города в своей повседневной работе. 

На своих заседаниях постоянная комиссия за-
слушивает отчеты руководителей и принимает 
соответствующие постановления. Заслушаны 
отчеты начальника Департамента внутренних 
дел города, начальника местной полицейской 
службы, руководителей управления образования, 
управления по делам религии, управления жилья.

During preparation of the matter for the session, 
the deputies visited a number of divisions of the 

city's interior department, got acquainted with their 
activities, met with the heads of the police divisions, 
listened to their concerns and wishes. Thus, the depu-
ties visited the Center for Operative Management, the 
Department of Migration Police, the Saryarka District 
Internal Affairs Department, the Center for Police 
Dog Service.

Following the visit, a round table was held, in 
which representatives of all divisions of the Depart-
ment of Internal Affairs, district akims, city depart-
ments and divisions, associations of apartment own-
ers' cooperatives, public associations and the media 
took part, where they discussed the existing and iden-
tified during the visits to Internal Affairs Departments 
matters faced by the city law enforcement officers in 
their daily work.

At its meetings, the Standing Commission hears the 
reports of the top officials and adopts the relevant res-
olutions. The commission heard reports of the Head of 
the City’s Department of Internal Affairs, local police 
head, heads of the education department, department 
of religious affairs, and the housing department.
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«2011–2015 жылдарға арналған Астана қала-
сын дамыту Бағдарламасын іске асыру қорытын-
дылары туралы» мәселені қарау кезінде комиссия 
Бағдарлама іс-шараларын іске асыру елорданың 
әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі бойынша 
өңірлер арасында көшбасшы орынға ие болуына 
мүмкіндік бергенін атап өтті.

Астананың әлемнің 50 «ақылды» қалалары-
ның тізіміне кіруі бойынша жұмыстар белсенді 
жүргізілуде. ТӘКҚЖ (тіршілік әрекетін кешенді 
қамтамасыз ету жүйесі) жобасы аясында қауіпсіз 
қала үшін үш жүзден астам бақылау камералары 
және жүзден астам фото – және бейнетіркеу ка-
мералары жұмыс істейді, олар арқылы 4 мыңнан 
астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды.

Аса маңызды және қоғамдық маңызы бар мәсе-
лелерді талқылау мақсатында тұрақты комиссия 

өз қызметінде жұмыстың тиімді нысандарын 
пайдаланады. Осылайша, тұрақты комиссиямен 
«Алматы», «Есіл», «Сарыарқа» аудандарының 
учаскелік полиция инспекторларының қала ау-
мағында қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жұмысы 
туралы» тақырыбына көпшілік тыңдаулар өткізді.

Тұрақты комиссия көшпелі отырысы кезінде 
Астана қаласының Мемлекеттік мұрағатына және 
«Алматы» мен «Есіл» аудандарының Мемлекет-
тік мұрағатына барып, тұрақты сақтау және жеке 
құрам бойынша құжаттардың сақталуын қамтама-
сыз ету және Астана қаласының кәсіпорындары 
мен мекемелерінде мұрағат құжаттарын пайдала-
нуды ұйымдастыру жөніндегі мәселені дайындау 
жүргізілді.

При рассмотрении вопроса «Об итогах реа-
лизации Программы развития города Аста-

ны на 2011–2015 годы» комиссией было отме-
чено, что реализация мероприятий Программы 
позволила столице занять лидирующие пози-
ции среди регионов по уровню социально-эко-
номического развития.

Активно проводится работа по вхождению 
столицы в список 50 «умных» городов мира. В 
рамках проекта СКОЖ (Система комплексного 
обеспечения жизнедеятельности) функциони-
руют более трехсот камер наблюдения и более 
ста камер фото- и видеофиксации, посредством 
которых было зафиксировано более 4 тысяч ад-
министративных правонарушений.

С целью обсуждения наиболее важных и обще-
ственно значимых вопросов постоянная комис-
сия в своей деятельности использует эффектив-
ные формы работы. Так, постоянной комиссией 
проведены публичные слушания на тему: «О ра-
боте участковых инспекторов полиции районов 
«Алматы», «Есиль», «Сарыарка» по охране об-
щественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности на территории города».

Состоялось выездное заседание постоянной ко-
миссии с посещением Государственного архива 
города Астаны и Государственного архива райо-
нов «Алматы» и «Есиль» при подготовке вопроса 
по обеспечению сохранности документов посто-
янного хранения и по личному составу и орга-
низации использования архивных документов в 
предприятиях и учреждениях города Астаны.

When discussing the issue “On results of the 
implementation of the Program for the De-

velopment of the City of Astana for 2011–2015”, 
the commission noted that the implementation 
of the Program’s objectives allowed the capital 
to take a leading position among the regions in 
terms of socio-economic development.

Work is actively being carried out on the entry 
of the capital in the list of 50 “smart” cities in 
the world. In the framework of the project ILSS 
(Integrated Life Support System) Safe City, there 
are more than three hundred surveillance camer-
as and more than a hundred road safety cameras, 
which have detected more than 4 thousand admin-
istrative offenses.

In order to discuss the most important and so-
cially significant issues, the Standing Commission 
uses effective ways of working. Thus, the Stand-
ing Commission held public hearings on the mat-
ter: “On the work of local police inspectors in the 
districts of Almaty, Esil, and Saryarka to protect 
public order and ensure public safety in the city”.

A visiting session of the Standing Commission 
took place, during which they visited the State 
Archive of Astana and the State Archives of the 
Almaty and Esil districts preparing the issue of 
preserving documents of permanent storage and 
personnel documents and organizing the use of 
archival documents in enterprises and institutions 
of the city of Astana.
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Қаладағы діни ахуалды тұрақтандыру бой-
ынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға қара-

мастан, дін туралы заңнаманы сақтау бойынша 
бұзушылықтардың өсуі байқалады. Депутаттар 
мұны «Астана қаласы дін істері басқармасы-
ның дәстүрлі емес діни ағымдардың таралуына 
қарсы күрес жөніндегі қызметі туралы» мәсе-
лені қараған кезде атап өтті.

Тұрақты комиссияның маңызды бағы-
ты мәслихаттың қабылдаған шешімдеріне 
 өзгерістер мен толықтырулар енгізу болып 
табылады. Жыл сайын мәслихат хатшысы-
ның өкімімен құқықтық мониторинг жүргізу 
кес тесі бекітіліп, ол өзгерістер және (немесе) 
толықтырулар енгізу немесе олардың күші 

жойылды деп тану жөнінде уақтылы шаралар 
қабылдау үшін қала әкімдігінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жіберіледі.

«Астана бюджетінің атқарылуы туралы» 
мәселе бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін: 
қала әкімі аппаратын, ішкі істер департаментін, 
Төтенше жағдайлар департаментін, ішкі саясат 
басқармасын, дін істері басқармасын шақыру-
мен комиссия отырысында қаралды.

Тұрақты комиссия өз жұмысында мәслихат 
қабылдайтын шешімдерде қолданыстағы заңна-
маны сақтау мәселелеріне көп көңіл бөліп, мо-
ниторинг жүргізеді, оның нәтижелері бойынша 
қабылданған шешімдерге өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізіледі.

Несмотря на проводимую работу по стабили-
зации религиозной ситуации в городе, на-

блюдается рост нарушений по соблюдению за-
конодательства о религии. Депутаты отметили 
это при рассмотрении вопроса «О деятельности 
управления по делам религий города Астаны по 
борьбе с распространением нетрадиционных 
религиозных течений». 

Важным направлением постоянной комиссии 
является своевременное внесение изменений 
и дополнений в принятые решения маслихата. 
Ежегодно распоряжением секретаря маслихата 
утверждается график проведения правового мони-
торинга, который направляется структурным под-
разделениям акимата города для своевременного 
принятия мер по внесению изменений и (или) до-
полнений или признанию их утратившими силу.

Вопрос «Об исполнении бюджета столицы» 
был рассмотрен на заседании комиссии с при-
глашением администраторов бюджетных про-
грамм: аппарата акима города, департамента 
внутренних дел, департамента по чрезвычай-
ным ситуациям, управления внутренней поли-
тики, управления по делам религий.

В своей работе постоянная комиссия уделяет 
большое внимание вопросам соблюдения дей-
ствующего законодательства в решениях, при-
нимаемых маслихатом, ведет мониторинг, по 
результатам которого вносятся изменения и до-
полнения в принятые решения.

Despite ongoing work to stabilize the religious sit-
uation in the city, there has been an increase in 

violations of the law on religion. Deputies noted this 
when discussing the issue “On the activities of the Ad-
ministration for Religious Affairs of Astana to combat 
the spread of non-traditional religious movements.”

An important priority area of the Standing Com-
mission is the timely introduction of changes and 
additions to the decisions of the Maslikhat. Every 
year, the Maslikhat secretary issues a resolution 
approving the schedule of legal monitoring, which 
is sent to the structural units of the city akimat for 
timely taking measures to introduce changes and 
(or) additions or to declare them invalid.

The matter “On the execution of the capital's 
budget” was reviewed at the commission’s meet-
ing with the invitation of administrators of budget 
programs: the city akim's office, the department 
of internal affairs, the emergency department, the 
internal policy department, the department of reli-
gious affairs.

In its activity, the Standing Commission pays 
great attention to compliance with legislation in the 
decisions adopted by the Maslikhat, conducts mon-
itoring, and the results are used to make changes 
and additions in the decisions taken.
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Тұрақты комиссия мүшелері «Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» Қазақстан Республика-

сының Кодексіне сәйкес әкімшілік жауапкершілік 
көзделген Ережелерді әзірлеуге тікелей қатысады.

Құрылыс, экология, көлік, сауда және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері 
жөніндегі тұрақты комиссиямен бірлескен оты-
рыста жасыл желектерді күтіп ұстау және қорғау, 
Астана қаласының аумағын абаттандыру және 
қаланың су объектілерінде ортақ су пайдалану 
Ережелерінің жобалары қаралды.

«Nur Otan» партиясының қоғамдық қабыл-

дау бөлмелерінде жұмыс істеу, атқарушы орган 
жанындағы түрлі комиссияларға депутаттардың 
қатысуы да жұмыстың маңызды нысаны болып 
табылады.

Әрбір депутат азаматтарды тұрақты түрде 
қабылдайды және сайлаушылармен кездеседі, 
сондықтан олардың күнделікті қажеттіліктерін 
жақсы біледі және бақылауда ұстайды. Тұрақты 
комиссия мүшелері астаналық мәслихат өткі-
зетін барлық іс-шараларға белсенді қатысады, 
«Астана ақшамы», «Кешкі Астана» газеттерінің 
беттерінде және теледидарда сөз сөйлейді.

Члены постоянной комиссии принимают самое 
непосредственное участие в разработке Пра-

вил, за нарушение которых предусмотрена ад-
министративная ответственность в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан «Об админи-
стративных правонарушениях».

Совместно с постоянной комиссией по вопро-
сам строительства, экологии, транспорта, торгов-
ли и жилищно-коммунального хозяйства на засе-
дании рассмотрены проекты Правил содержания 
и защиты зеленых насаждений, благоустройства 
территории города Астаны и Правил общего во-
допользования на водных объектах города. 

Работа в общественных приемных партии 
«Nur Otan», участие депутатов в различных ко-
миссиях при исполнительном органе также явля-
ются важными формами работы.

Каждый депутат регулярно проводит прием 
граждан, встречается с избирателями, поэтому 
хорошо знает их повседневные нужды, держит 
их на контроле. Члены постоянной комиссии 
принимают активное участие во всех проводи-
мых столичным маслихатом мероприятиях, вы-
ступают на страницах газет «Астана ақшамы», 
«Вечерняя Астана» и на телевидении.

Members of the Standing Commission are direct-
ly involved in the development of the Rules, 

entailing administrative responsibility, as provided 
for by the Code of the Republic of Kazakhstan “On 
Administrative Offenses”.

In collaboration with the Standing Commission 
for construction, environment, transport, commerce 
and housing maintenance and utilities, the draft 
Rules for the maintenance and protection of green 
spaces, landscaping of the territory of Astana and 
the Rules for general water use in the waters of the 
city have been examined.

Work in public reception offices of the Nur Otan 
party, participation of deputies in various commis-
sions under the executive body are also among the 
priorities.

Each deputy regularly holds meetings with cit-
izens and voters, so knows their daily needs well, 
and keeps them under control. Members of the 
Standing Commission take an active part in all the 
events held by the Capital’s Maslikhat, contribute 
articles to newspapers “Astana akshamy”, “Eve-
ning Astana” and appear on television programmes.
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ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ 
ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 

ТҰРАҚТЫ КОМИССИЯСЫ

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ

STANDING COMMISSION 
FOR SOCIAL AND CULTURAL 

DEVELOPMENT 

Тұрақты комиссияның құрамында әлеумет-
тікмәдени қызметтің түрлі салаларында жұ-

мыс істейтін және кәсіпорындардың, білім беру 
және медициналық мекемелер мен ұйымдар-
дың басшылары болып табылатын депутат-
тар жұмыс істейді. Мұнда Мәжит Зейноллаұлы 
Шайдаров – тұрақты комиссияның төрағасы, 

Қарақат Жақсылыққызы Абден – тұрақты ко-
миссия төрағасының орынбасары, мүшелері –
Зулфухар Сұлтанұлы Гаипов, Рамзия Фаатов-
на Өмірбаева, Сергей Петрович Солодовников, 
Алтыншаш Жұмашқызы Табулдина.

Тұрақты комиссия өз жұмысын «Қазақстан 
Рес публикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк 
басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына, қалалық мәсли-
хаттың Регламенті мен жұмыс жоспарларына, 
тұрақты комиссияның және басқа да нормативтік 
құқықтық актілерге және Қазақстан Республи-
касының Президенті жыл сайынғы Қазақстан 
халқына Жолдауларында белгілеген аса маңызды 
басымдықтарға қатаң сәйкестікте жүргізеді.

Әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелері 
жөніндегі комиссия бағыты мен жұмысын 
 ұйымдастыру қалалық мәслихаттың Регла-
ментімен белгіленген.

Тұрақты комиссия қалалық атқарушы орган-
дармен бірлесіп білім беру, денсаулық сақтау, тіл 
саясаты, халық арасында бұқаралық спортты да-
мыту және балалар мен жасөспірімдердің бос 
уақытын ұйымдастыру салаларына қатысты мәсе-
лелерді және әрине, жұмыспен қамту және әлеу-
меттік бағдарламалар мәселелерін қарастырады.

В составе постоянной комиссии работают 
депутаты, представляющие различные 

сферы социальнокультурной деятельности 
и являющиеся руководителями предприятий, 
образовательных и медицинских учрежде-
ний и организаций. Это Мажит Зейнуллович 
Шайдаров – председатель постоянной комис-
сии, Қарақат Жақсылыққызы Абден – заме-
ститель председателя и члены постоянной ко-
миссии Зулфухар Султанович Гаипов, Рамзия 
Фаатовна Умербаева, Сергей Петрович Соло-
довников, Алтыншаш Жумашевна Табулдина.

Постоянная комиссия проводит свою работу в 
строгом соответствии с Законом Республики Ка-
захстан «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан», Регла-
ментом и планами работы городского маслихата, 
постоянной комиссии и другими нормативными 
правовыми актами и с важнейшими приоритетами, 
обозначенными Президентом Республики Казах-
стан в ежегодных Посланиях народу Казахстана.

Направленность и организация работы по-
стоянной комиссии по вопросам социаль-
но-культурного развития определены Регла-
ментом городского маслихата.

Постоянная комиссия совместно с городски-
ми исполнительными органами рассматривает 
вопросы, затрагивающие сферы образования, 
здравоохранения, языковой политики, развития 
массового спорта среди населения и организа-
ции досуга детей и подростков, и, конечно, во-
просы занятости и социальных программ.

The Standing Commission includes deputies 
representing various spheres of sociocultural 

sector who are heads of enterprises, education-
al and medical institutions and organizations. 
They are Mazhit Zeinullovich Shaidarov – the 
Chairman of the Standing Commission, Karakat 
Zhaksylykkyzy Abden – Deputy Chairman and 
members of the Standing Commission Zul-
fukhar Sultanovich Gaipov, Ramziya Faatovna 
Umerbayeva, Sergey Petrovich Solodovnikov, 
Altynshash Jumashevna Tabuldina.

The Standing Commission conducts its activity 
in strict accordance with the Law of the Repub-
lic of Kazakhstan “On Local State Governance 
in the Republic of Kazakhstan”, the Regulations 
and workplans of the City Maslikhat, the Stand-
ing Commission, with other regulatory legal acts 
and with the highest priorities identified by the 
 President of the Republic of Kazakhstan in his an-
nual messages to the people of Kazakhstan.

The direction and organization of work of the 
Standing Commission for social and cultural de-
velopment are determined by the City Maslikhat 
Regulations.

The Standing Commission, together with the 
city authorities, addresses issues relating to ed-
ucation, health care, language policy, the devel-
opment of mass sports among the population and 
leisure activities for children and adolescents, and, 
of course, employment and social programs.
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Негізінен комиссия қарайтын барлық мәселе-
лер жалпы мағыналы сипатқа ие, сондықтан 

да әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі мәжілістер 
басқа комиссиялармен бірлесіп өтеді. Халықты 
әлеуметтік қорғау мәслихат қызметіндегі басым 
бағыттардың бірі болып табылады.

Тұрақты комиссияның бастамасы бойынша 
қоғамдық тыңдауларда «Астана қаласында жұ-
мыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарлама-
сы аясында «Жұмыссыздықты төмендету және 
халықты тиімді жұмыспен қамтуға қол жеткі-
зу бойынша жұмыс жағдайы туралы» мәселесі 
талқыланды. Комиссия мүшелері өз қызметінде 

халықтың әлеуметтік осал топтарына әлеуметтік 
көмек көрсету мәселелеріне ерекше назар аудара-
ды. Комиссия қорытындысы бойынша мәслихат 
сессияларында әлеуметтік көмек көрсету Ереже-
лері бекітіліп, мұқтаж азаматтардың жекелеген са-
наттарының тізбесі мен мөлшерлері анықталып, 
Астана қаласында тұрғын үй көмегін көрсету 
жөніндегі Ережелер белгіленді.

Депутаттар халықтың қорғалмаған топтары-
на тұрмыстық, материалдық, моральдық және 
құқықтық көмек көрсетуді ұйымдастырумен ай-
налысатын әлеуметтік қызметкерлерге арналған 
жатақхана салу мәселесін көтеріп жүр. 

В основном, все вопросы, рассматриваемые 
комиссией, имеют общезначимый характер, 

поэтому заседания по социально-культурному 
развитию проходят совместно с другими комис-
сиями. Социальная защита населения является 
одним из приоритетов в деятельности маслихата. 

По инициативе постоянной комиссии на пу-
бличных слушаниях обсуждался вопрос  «О со-
стоянии работы по снижению безработицы и до-
стижению эффективной занятости населения» в 
рамках Программы «Дорожная карта занятости 
2020 в городе Астане». Особое место в своей де-
ятельности члены комиссии уделяют вопросам 
оказания социальной помощи категории граж-
дан из социально уязвимых слоев населения. По 
итогам заключения комиссии на сессиях масли-
хата утверждены Правила оказания социальной 
помощи, установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся 
граждан, Правила по предоставлению жилищ-
ной помощи в городе Астане. 

Депутатами поднимается вопрос строитель-
ства общежития для социальных работников, 
занимающихся организацией оказания быто-
вой, материальной, моральной и правовой по-
мощи незащищенным слоям населения.

Basically, all the issues considered by the Stand-
ing Commission are of general importance, 

therefore, the meetings on socio-cultural develop-
ment are held jointly with other commissions. So-
cial protection of the population has been a priority 
in the work of the Maslikhat.

At the initiative of the Standing Commission at 
the public hearing the following matter was dis-
cussed: “How to reduce unemployment and achieve 
effective employment of the population” under the 
Program “Employment Roadmap 2020 in Astana”. 
Members of the committee pay particular attention 
to the provision of social assistance to socially vul-
nerable groups of the population. In accordance 
with the conclusion of the Commission, at ses-
sions of the Maslikhat, the Rules for the provision 
of social welfare benefits have been approved, the 
amounts of social allowances and the list of certain 
categories of needy citizens set out, the Rules for 
the provision of housing assistance in the city of 
Astana established. 

Deputies have raised the issue of building a dor-
mitory for social workers engaged in the provision 
of assistance with everyday tasks, financial aid, 
moral support and legal assistance to disadvantaged 
social groups.
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Сондай-ақ, мәслихаттың шешімімен Астана 
қаласы азаматтарының жекелеген санатта-

рына қалалық жолаушылар көлігінің маршрутта-
рында жол жүру ақысын төлеуден босату түрінде 
әлеуметтік көмек көрсету Тәртібі бекітілді.

Маңызды бағыттардың бірі білім беру мәсе-
лелерін қарастыру болып табылатындығын 
ескере отырып, қала мекемелерінде тегін 
кәсіптік-техникалық білім беруді енгізу, қа-
ладағы мектепке дейінгі білім беру жүйесінің 
жағдайы мен даму болашағы, білім басқар-
масының өскелең ұрпақтың патриотизмін қа-
лыптастыру және рухани дамуы мәселелері 
бойынша қызметі қарастырылады. Білім беру 
ұйымдарының материалдық-техникалық ба-

засын нығайту бойынша мақсатты жұмыстар 
жүргізілуде. Бюджет жобаларын талқылау ба-
рысында депутаттардың ұсынысы бойынша 
осы мақсаттарға қосымша қаражат бөлінеді. 

Отырыста 2016–2019 жылдарға арналған 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын дамы-
туды іске асыру, денсаулықты нығайту, аурулар-
дың алдын алу, қала тұрғындарының салауатты 
өмір салтын қалыптастыру туралы мәселелер 
талқыланады. «Smart Астана» тұжырымдамасы 
бойынша «Smart Медицина» жобасы енгізілуде 
және оның мақсаты медициналық мекемелерді 
автоматтандыруды және пациенттерді дербес-
тендіруді қамтамасыз ететін медициналық ақпа-
раттық жүйені енгізу болып табылады.

Также, решением маслихата утвержден Порядок 
оказания социальной помощи отдельным кате-

гориям нуждающихся граждан города Астаны в 
виде освобождения от оплаты за проезд на марш-
рутах городского пассажирского транспорта. 

Учитывая, что одним из важнейших направ-
лений является рассмотрение вопросов обра-
зования, рассматриваются вопросы внедрения 
бесплатного профессионально-технического 
обра зования в учреждениях города, состояние 
и перспективы развития системы дошкольного 
образования в городе, деятельность управления 
образования по вопросам формирования патри-
отизма и духовного развития подрастающего 
поколения. Целенаправленно ведется работа по 
укреплению материально-технической базы ор-
ганизаций образования. В ходе обсуждения про-
ектов бюджета по предложению депутатов на 
эти цели выделяются дополнительные средства. 

Вопросы здравоохранения регулярно обсуж-
даются на заседаниях постоянной комиссии, это 
реализация  Государственной программы разви-
тия здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 
годы, вопросы укрепления здоровья, профилак-
тики заболеваний, формирования здорового об-
раза жизни городского населения. В рамках Кон-
цепции «Smart Астана» внедряется проект «Smart 
Медицина», целью которого является внедрение 
медицинской информационной системы, обеспе-
чивающей автоматизацию медицинских учреж-
дений и персонификацию пациентов.

In addition, by the decision of the Maslikhat, the as-
signment of social assistance to certain categories 

of Astana citizens in need was approved. These cat-
egories of citizens have been entitled to full exemp-
tion from fare on urban public transportation routes.

Considering that education-related issues are 
among the priorities, the deputies address the issues 
related to the introduction of free vocational edu-
cation in the city’s institutions, the status and pros-
pects of development of the preschool education 
system in the city, the activities of the education 
administration on the formation of patriotism and 
spiritual development of the younger generation. 
Special efforts are made to strengthen the materi-
al and technical base of educational organizations. 
Additional funds are allocated for these purposes 
during the discussions on draft budgets and taking 
into account proposals made by deputies.

At the meetings, such issues as the implementa-
tion of the State Health Development Program Den-
saulyk for 2016–2019, health promotion, disease 
prevention, formation of a healthy lifestyle of the 
urban population are being discussed. According to 
the “Smart Astana” Concept, the “Smart Medicine” 
project is being implemented. The purpose of the 
project is to introduce a medical information sys-
tem that ensures automation of medical institutions 
and personalization of patients.
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Жастар саясатының басымдықтары комис-
сия қызметінің негізгі бағыттарының бірі 

болып табылады. Өйткені жастардың даму дең-
гейімен, оның қоғамдағы бірігуімен қоғамның 
болашағы байланысты. Тұрақты комиссияның 
бастамасы бойынша мәслихат сессиясында 
«Жастарды мемлекеттік қолдауды қамтамасыз 
ету және оны елорданың қоғамдық өміріне тар-
ту жөніндегі шаралар мен жағдайы туралы» 
мәселе тыңдалды. Жастарды мемлекеттік қол-
дау бойынша жан-жақты көмек көрсетуге, оның 
ішінде мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа бюд-
жеттен қаражат бөлінеді.

Үш мыңнан астам жоғары және орта арнаулы 
оқу орындарының студенттері қалалық қоғамдық 

көлікте жеңілдікпен жол жүрумен қамтамасыз 
етілген. Қалалық органдардың жастар қоғамдық 
бірлестіктерімен ынтымақтастығы дамуда.

Сондай-ақ, тұрақты комиссияның басты на-
зарында гендерлік және отбасылық-демографи-
ялық саясат, жетім балаларға, ауыр аурулармен 
ауыратын балаларға, патронаттық және көп ба-
лалы отбасыларға көмек көрсетуді ұйымдас-
тыру, мүмкіндігі шектеулі адамдарға жалпы 
қолданыстағы көлік құралдарына, тұрғын үй, 
қоғамдық және өндірістік ғимараттарға, ғи-
мараттар мен үй-жайларға еркін жүріп-тұру 
мен кедергісіз қол жеткізу үшін жағдай жасау, 
тұрмыстық зорлық-зомбылық, мәдени мұраны 
сақтау мәселелері бар.

Приоритеты молодежной политики являются 
одними из ключевых в деятельности комис-

сии, так как с уровнем развития молодежи, ее ин-
теграцией в обществе связано будущее общества. 
По инициативе постоянной комиссии на сессии 
маслихата заслушан вопрос «О состоянии и ме-
рах по обеспечению государственной поддерж-
ки молодежи и вовлечению ее в общественную 
жизнь столицы». Для государственной поддерж-
ки молодежи из бюджета выделяются средства 
на оказание всесторонней помощи, в том числе 
на государственный социальный заказ. 

Более трех тысяч студентов высшего и сред-
него специального образования обеспечены 
льготным проездом на городском общественном 
транспорте. Развивается сотрудничество город-
ских органов с молодежными общественными 
объединениями.

Также в центре внимания постоянной комис-
сии находятся вопросы гендерной и семейно-де-
мографической политики, организация помощи 
детям-сиротам, детям с тяжелыми заболевани-
ями, патронатным и многодетным семьям, со-
здание условий людям с ограниченными воз-
можностями для свободного передвижения и 
беспрепятственного доступа к транспортным 
средствам общего пользования, жилым, обще-
ственным и производственным зданиям, соору-
жениям и помещениям, вопросы бытового наси-
лия, сохранности культурного наследия.

The youth policy is a key priority in the activ-
ities of the Commission, since the future of 

society is related to the youth development and 
young people’s integration in the community. At 
the initiative of the Standing Commission, the fol-
lowing issue was heard at the session of the Mas-
likhat: “On the status and measures to ensure state 
support of youth and their involvement in the pub-
lic life of Astana”. According to the youth assis-
tance program, budget funds are allocated for the 
provision of comprehensive assistance, including 
commissioning of social services.

More than three thousand students of high-
er institutions and vocational schools or colleges 
are provided with travel privilege on urban public 
transport. Cooperation between city authorities and 
youth public associations is being developed.

Besides, the Standing Commission is focused on 
issues of gender and family-demographic policy, 
the organization of assistance to orphans, children 
with serious illnesses, foster families and families 
with many children, the creation of conditions for 
people with disabilities for free movement and 
unhindered access to public transport, residential, 
public and industrial buildings, facilities and prem-
ises; deals with domestic violence issues, preserva-
tion of cultural heritage.
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Тұрақты комиссия өз құзыреті шегінде қа-
лалық бюджеттің жобаларын қарайды 

және қалалық бюджеттің атқарылуы тура-
лы есептерді тыңдайды. Осылайша, тұрақты 
комиссия Астана қаласы бойынша Тексеру 
комиссиясының мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасында, жастар саясаты 
мәселелері басқармасында жергілікті бюджет 
қаражатын пайдаланудың тиімділігі бойын-
ша жүргізген аудиторлық іс-шаралардың қо-
рытындыларын қарады.

Спортты дамытудың негізгі көрсеткіші – ха-
лықты спортпен жаппай қамту болып табылады. 
Қалада бұқаралық спортты дамыту үшін басты 
алғышарттардың бірі спорттық нысандарды 
көбейту және халықты салауатты өмір салтын 
ұстануға ынталандыру және насихаттау бойын-

ша жүйелі жұмыс болып табылады. Осы мәсе-
лені қарау барысында депутаттар Астана қа-
ласында салауатты өмір салтын қалыптастыру 
жөніндегі Кешенді бағдарламаны әзірлеуді және 
енгізуді зерделеуді ұсынды. 

Қалалық мәслихат комиссияларының қыз-
метінде азаматтардың өтініштерімен жұмыс 
ерекше орын алады. Өз құзыретіне қарай, ко-
миссия осы өтініштерді қарайды, және мүмкін-
дігінше нақты көмек көрсетеді.

Тұрақты комиссия мүшелері өз сайлау округ-
терінде азаматтарды қабылдайды, қалалық мәс-
лихат аппаратына және «Nur Otan» партиясы-
ның қалалық филиалына есеп береді. Тұрақты 
комиссия мүшелері қала әкімдігі жанындағы 
ведомствоаралық комиссиялар мен Үйлестіру 
кеңестерінің жұмысына белсенді қатысады.

Постоянная комиссия в пределах своей ком-
петенции рассматривает проекты город-

ского бюджета и заслушивает отчеты об их 
исполнении. Так, постоянной комиссией рас-
смотрены итоги аудиторского мероприятия, 
проведенного ревизионной комиссией по го-
роду Астане по эффективности использования 
средств местного бюджета в управлении куль-
туры, архивов и документации, управлении по 
вопросам молодежной политики.

Основной показатель развития спорта – это 
массовый охват населения. Одной из главных 
предпосылок для развития массового спорта в 
городе является увеличение спортивных объек-
тов и системная работа по популяризации и мо-
тивации населения к ведению здорового образа 
жизни. В ходе рассмотрения этого вопроса де-
путаты рекомендовали к изучению разработку и 
внедрение Комплексной программы по формиро-
ванию здорового образа жизни в городе Астане. 

Особое место в деятельности комиссии го-
родского маслихата занимает работа с обраще-
ниями граждан. Исходя из своей компетенции, 
комиссия рассматривает эти обращения и, по 
возможности, оказывает реальную помощь. 

В своих избирательных округах члены по-
стоянной комиссии ведут прием граждан, сда-
ют отчеты в аппарат городского маслихата и в 
городской филиал Партии «Nur Otan». Члены 
постоянной комиссии принимают активное уча-
стие в работе межведомственных комиссий и 
Координационных советов при акимате города.

The Standing Commission, within its compe-
tence, reviews draft budgets of the city and ex-

amines City’s Budget Performance Reports. Thus, 
the Standing Commission reviewed the proceed-
ings of the audit conducted by the Audit Commis-
sion of Astana on the effectiveness of the use of 
local budget funds in the Department of Culture, 
Archives and Documentation, and the Department 
of Youth Policy.

The main indicator of the development of sports 
is the number of people taking part in some sort 
of sporting activity. One of the main prerequisites 
for the development of mass sports in the city is an 
increase in sports facilities and systematic work to 
popularize and motivate the population to be in line 
with the principles of a healthy lifestyle. During 
the review of this issue, deputies recommended to 
study the development and implementation of the 
Comprehensive Program for the Formation of a 
Healthy Lifestyle in Astana.

A special place in the activities of the City Mas-
likhat commissions is occupied by work with citi-
zens' appeals. Within its competence, the commis-
sion considers these appeals and, as far as possible, 
provides real assistance.

In their election districts, members of the Stand-
ing Commission meet with citizens, submit reports 
to the City Maslikhat Office and to the city branch 
of the Nur Otan Party. Members of the Standing 
Commission take an active part in the work of in-
ter-departmental commissions and Coordination 
Councils under the City Akimat.
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ҚҰРЫЛЫС, ЭКОЛОГИЯ, КӨЛІК, САУДА 
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ 

ШАРУАШЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 
ТҰРАҚТЫ КОМИССИЯ

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ  
ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЭКОЛОГИИ, ТРАНСПОРТА, ТОРГОВЛИ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

STANDING COMMISSION 
FOR CONSTRUCTION, ENVIRONMENT, 

TRANSPORT, COMMERCE 
AND HOUSING MAINTENANCE 

AND UTILITIES

Комиссияны депутат Сәрсембек Ендібай-
ұлы Жүнісов басқарады. Төраға орын-

басары – Илья Николаевич Мещеряков. 

Тұрақты комиссия мүшелері: Аман Блялұлы 
Аюпов, Уәлихан Маратұлы Досаев, Еркеға-
ли Темірғалиұлы Есенжолов, Ирина Рихар-
довна Манжанова.

Комиссия өз қызметін «Қазақстан Республи-
касындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Заңына, қалалық мәсли-
хаттың Регламентіне және перспективалық жұмыс 
жоспарына сәйкес жүзеге асырады.

Тұрақты комиссия қызметінің жан-жақты 
бағыттары туралы оның атауының өзі айтады. 
Оған Астананың тыныс-тіршілігін қамтамасыз 
ету, құрылыс, көлік, сауда, тұрғын үй-коммунал-
дық қызмет көрсету, қоршаған ортаны қорғау 
мәселелері және басқа да мәселелер жатады.

Тұрақты комиссия мүшелерінің бастама-
сымен және тікелей қатысуымен «Елорда-
да экологиялық қауіпсіздікті және қоршаған 
ортаны қорғау ды қамтамасыз ету жөніндегі 
шаралар мен жай-күйі туралы», «Астананың 
көлік жүйесін жаңғырту шеңберінде халыққа 
қызмет көрсету сапасын жақсарту жөніндегі 
жергілікті атқарушы органның қызметі тура-
лы» мәселелер қаралды.

Комиссию возглавляет депутат Сарсембек 
Ендибаевич Жунусов. Заместитель пред-

седателя – Илья Николаевич Мещеряков. 
Члены постоянной комиссии: Аман Бляле-
вич Аюпов, Валихан Маратович Досаев, Ер-
кегалий Темиргалиевич Есенжолов, Ирина 
Рихардовна Манжанова. 

Деятельность комиссии осуществляется в со-
ответствии с Законом «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республи-
ке Казахстан», Регламентом и перспективным 
планом работы городского маслихата.

О разносторонних направлениях деятельно-
сти постоянной комиссии  говорит само ее на-
звание. Это вопросы жизнеобеспечения столи-
цы, строительства, транспортного, торгового, 
жилищно-коммунального обслуживания насе-
ления, вопросы охраны окружающей среды и 
многие другие. 

По инициативе и непосредственном участии 
членов постоянной комиссии на сессиях маслихата 
рассмотрены такие вопросы, как «О состоянии и ме-
рах по обеспечению экологической безопасности и 
охраны окружающей среды в столице», «О деятель-
ности местного исполнительного органа по улуч-
шению качества обслуживания населения в рамках 
модернизации транспортной системы столицы».

The commission is headed by deputy Sarsem-
bek Endibayevich Zhunusov. The deputy 

Chairman – Ilya Nikolaevich Mescheryakov. 
Members of the Standing Commission: Aman 
Blyalevich Ayupov, Valikhan Maratovich Do-
saev, Yerkegaliy Temirgalievich Esenzholov, 
Irina Rihardovna Manzhanova

The commission carries out its activity in com-
pliance with the Law on local state government 
and self-government in the Republic of Kazakh-
stan, the Regulations and the long-range plan of 
the City Maslikhat. 

The title of the Standing Commission indi-
cates its priority areas. This is life sustaining of 
the capital, construction, transport, commerce, 
housing maintenance and utilities, environment 
and other matters. 

On the initiative and with direct involvement 
of the Standing Commission members, the fol-
lowing matters have been considered: “On the 
status and measures to ensure ecological safety 
and environment in the capital”, “On efforts of 
local government to improve the quality of ser-
vicing population as part of upgrading of the 
transport system of the capital”.
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Тұрақты комиссия өз жұмысында көпшілік 
тыңдауларды өткізуді белсенді пайдаланады. 

Көпшілік тыңдауларда тұрғын үй қорын басқа-
ру саласындағы атқарушы органның қызметін 
жетілдіру, ұсынылатын қызметтердің сапасы 
және тұрғын үй-коммуналдық салада халықтың 
құқықтарын қорғау, Астана тұрғындарына сауда 
қызметін көрсету және қызмет көрсету сапасы-
ның деңгейін арттыру, Астана қаласы аумағында 
сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру тәртібі 
мен шарттары туралы ережелерді сақтау, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылықтың жай-күйі мен 
даму болашағы мәселелері талқыланады.

«Депутат күнінде» жергілікті бюджетті қа-
лыптастыру мен бекітудегі жергілікті атқа-
рушы органдардың құзыреті, тұрғын үйдің 
қолжетімділігі мен халыққа мемлекеттік қыз-
мет көрсету мәселелері бойынша және т.б. ту-

ралы мемлекеттік мекемелер басшыларының 
есептері тыңдалады.

Комиссия отырыстарында қала тұрғындары-
ның өмірінде маңызды мәні бар мәселелер қарала-
ды және талқыланады. Бұл мәселелерге мыналар 
жатады: «Астана қаласында халыққа сауда қыз-
метін көрсету сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 
коммуналдық базарлар мен сауда орталықтары-
ның жай-күйі мен қызметі туралы», «Атқарушы 
органдардың Астанадағы тұрғын үй-коммунал-
дық шаруашылық кәсіпорындары қызметінің 
тиімділігін арттыру және жандандыру жөнінде-
гі жұмысы туралы», «Атқарушы органдардың 
әлеуметтік объектілерді, тұрғын үй объектілерін 
жобалау және салу сапасын қамтамасыз ету 
жөніндегі жұмысы туралы», «Инфрақұрылым, 
абаттандыру, көгалдандыру жүйесінің жай-күйі 
мен дамуы жөніндегі шаралар туралы».

В своей работе постоянная комиссия активно 
использует проведение публичных слушаний. 

На публичных слушаниях обсуждаются вопросы 
совершенствования деятельности исполнитель-
ного органа в области управления жилищным 
фондом, качества предоставляемых услуг и за-
щиты прав населения в жилищно-коммунальной 
сфере, торгового обслуживания жителей столи-
цы и повышения уровня качества услуг, соблю-
дения Правил о порядке и условиях размещения 
наружной (визуальной рекламы) на территории 
г. Астаны, состояния и перспективы развития жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

На «День депутата» заслушиваются отчеты 
руководителей государственных учреждений 
по вопросам оказания государственных услуг 
населению, о компетенции местных исполни-
тельных органов в формировании и утвержде-
нии местного бюджета, доступности жилья и 
многие другие.

На заседаниях комиссии рассматриваются и 
обсуждаются наиболее актуальные вопросы, ко-
торые имеют важное значение в жизни горожан. 
К ним относятся: «О состоянии и деятельности 
коммунальных рынков и торговых центров по 
обеспечению качества торгового обслуживания 
населения в городе Астане», «О работе испол-
нительных органов по активизации и повыше-
нию эффективности деятельности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства в столице», 
«О ходе выполнения постановления постоянной 
комиссии «О работе исполнительных органов по 
обеспечению качества проектирования и строи-
тельства социальных объектов, объектов жилья», 
«О состоянии и мерах по развитию системы ин-
фраструктуры, благоустройства, озеленения». 

In its work the Standing Commission actively prac-
tices holding of public hearings. At public hearings 

the matters of improvement of the executive body's 
activities in management of housing resources, qual-
ity of services being provided and protection of 
rights of citizens in housing maintenance and util-
ities, commercial servicing of the capital's citizens 
and increasing the level of services, observance of 
the Rules and procedure of placement of outdoor 
(visual) advertisements in Astana city, the state and 
prospects of development of housing maintenance 
and utilities are discussed. 

On the “Day of Deputy” the reports of the heads 
of state institutions on provision of public services 
to population, on the competence of local govern-
ments in formation and approval of the local budget, 
affordability of housing and many others are heard.

The issues that are most important in the life of 
citizens are considered and discussed at meetings of 
the commission. These include: “On the status and 
activities of municipal markets and shopping cen-
ters to ensure the quality of commercial services to 
the population of Astana”, “On the work of execu-
tive bodies to revitalize and improve the efficiency 
of housing maintenance and utility services in the 
capital”, “On the progress of implementation of the 
Standing Commission's resolution “On the work of 
executive bodies to ensure the quality of design and 
construction of social facilities, dwellings”, “On the 
status and measures to develop infrastructure sys-
tems, improvement and landscaping”.
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Комиссия депутаттары тұрғын үй-коммунал-
дық шаруашылық кәсіпорындарының жұмы-

сына қатысты мәселелерге көп көңіл бөледі.
Отырыстарда сапасыз жобалаумен, жоба-

лық-жүйелік құжаттардағы жобалық қателерді 
жүйелі түрде анықтаумен байланысты жүйелі 
проблемалық мәселелер талқыланады. Әлеу-
меттік объектілерді кірме жолдармен уақтылы 
қамтамасыз ету, ыңғайлы маршруттар мен қоғам-
дық көлік аялдамаларын ұйымдастыру маңызды 
аспект болып табылады.

Тұрақты комиссияның мүшелері бұзғаны үшін 
әкімшілік жауапкершілік көзделген ережелерді 

әзірлеуге тікелей қатысады, сондай-ақ олардың 
орындалуын бақылауды жүзеге асырады. Оған 
Астана қаласының аумағын абаттандыру Ере-
жесі, Астана қаласында иттер мен мысықтарды 
ұстау және серуендету Ережесі, Астана қаласы-
ның аумағында жасыл желектерді күтіп ұстау 
және қорғау Ережесі, Астана қаласының ортақ су 
пайдалану Ережесі жатады.

Жедел шешімді талап ететін мәселелер бо-
йынша депутаттар өз жұмысында түрлі тиімді 
әдістерді, соның ішінде көшпелі отырыстарды 
пайдаланады.

Жасыл аймақ Астананы табиғи тұрғыда қорғау үшін жасалған
Зеленая зона создавалась как природный барьер для защиты столицы
The green belt around the city was created as a natural barrier to protect the capital

Большое внимание у депутатов комиссии вы-
зывают вопросы, касающиеся работы пред-

приятий жилищно-коммунального хозяйства.
На заседаниях обсуждаются системные про-

блемные вопросы, связанные с некачественным 
проектированием, систематическим обнаруже-
нием проектных ошибок в проектно-систем-
ной документации. Важным аспектом явля-
ется своевременное обеспечение социальных 
объектов подъездными путями, организацией 
удобных маршрутов и остановок общественно-
го транспорта. 

Члены постоянной комиссии принимают не-
посредственное участие в разработке Правил, 
за нарушение которых предусмотрена админи-
стративная ответственность, а также осущест-
вляют контроль за их выполнением. Это Правила 
благоустройства территории г. Астаны, Правила 
содержания и выгула собак и кошек в г. Астане, 
Правила содержания и защиты зеленых насажде-
ний на территории города Астаны, Правила об-
щего водопользования города Астаны. 

По вопросам, требующим оперативного реше-
ния, депутаты в своей работе используют различ-
ные эффективные формы, в том числе выездные 
заседания.

The deputies – members of the committee pay 
much attention to issues related to the work of 

enterprises of housing and utilities sector.
During the meetings, systemic and problematic 

issues relating to poor-quality design, systematic 
detection of mistakes in the design estimate docu-
mentation are being discussed. An important aspect 
in this connection is the timely provision of public 
facilities with access roads, the organization of con-
venient routes and public transport stops.

The members of the Standing Commission are 
directly involved in the development of the Rules, 
for violation of which administrative responsibility 
is provided, and also monitor their implementation. 
These are the Rules for the area improvement of 
Astana, the Rules for keeping and walking dogs and 
cats in Astana, the Rules for keeping and protecting 
green plants in the territory of Astana, the Rules on 
the use of water in Astana.

On issues that require prompt decisions, deputies 
use various effective forms and methods of work, 
including on-site meetings.
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Депутаттық қызметтен басқа, тұрақты комис-
сия мүшелері өткізілетін қоғамдық-саяси 

шараларға белсенді қатысады. Жүктелген функ-
циялар шеңберінде тұрақты комиссия мүшелері 
партияның бағдарламалық құжаттарының, мем-
лекеттік, салалық және өңірлік бағдарламалар-
дың іске асырылу барысына партиялық бақылау 
мен мониторингті, сондай-ақ Қазақстан Респу-
бликасының Ұлттық қорынан бөлінген бюд-
жет қаражаты мен қаражаттың тиімді пайдала-
нылуын жүзеге асырады.

Депутат И. Манжанова «Индустриялық, энер-
гетикалық инфрақұрылымды дамыту, шағын 
және орта бизнесті және іскерлік белсенділікті 
қолдау» бағыты бойынша «Nur Otan» партиясы 
фракциясы жанындағы «Нұрлы жер» тұрғын 
үй дамуының мемлекеттік бағдарламасын іске 

асыруға ҚР Ұлттық қорынан бөлінетін бюд-
жет қаражаты мен қаражаттың мақсатты және 
тиімді жұмсалуын бақылау жөніндегі топтың 
жетекшісі, ал депутат А. Аюпов «Индустриялық 
даму» бағыты бойынша сараптамалық топтың 
өңірлік кураторы болып табылады. 

Астана қаласының әкімі мен мемлекеттік 
қыз мет істері және сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл Агенттігі төрағасының қолдауымен 
Агенттіктің аумақтық Департаменті мен Астана 
қаласының жергілікті атқарушы органының ла-
уазымды тұлғалары арасынан «Астана – адал-
дық алаңы» жобасы құрылды. Жобаның негізгі 
мақсаты сыбайлас жемқорлық деңгейін азайту, 
сыбайлас жемқорлықты жалпыға ортақ қабыл-
дамау, азаматтардың мемлекеттік билік инсти-
туттарына сенімін арттыру болып табылады.

Помимо депутатской деятельности, члены по-
стоянной комиссии принимают активное уча-

стие в проводимых общественно-политических 
мероприятиях. В рамках возложенных функций 
членами постоянной комиссии осуществляет-
ся партийный контроль и мониторинг за ходом 
реализации программных документов партии, 
государственных, отраслевых и региональных 
программ, а также эффективного использования 
бюджетных средств и средств, выделенных из 
Национального фонда Республики Казахстан.

Депутат И. Манжанова – руководитель группы 
по направлению «Развитие индустриальной, энер-
гетической инфраструктуры, поддержка малого 
и среднего бизнеса и деловой активности» при 
фракции партии «Nur Otan» по контролю за целе-
вым и эффективным расходованием бюджетных 
средств и средств, выделяемых из Национально-
го фонда Республики Казахстан на реализацию 
 Государственной программы жилищного разви-
тия «Нұрлы жер», депутат А. Аюпов является ре-
гиональным куратором экспертной группы по на-
правлению «Индустриальное развитие».

При поддержке акима г. Астаны и председате-
ля Агентства по делам государственной службы и 
противодействию коррупции из числа должност-
ных лиц территориального Департамента Агент-
ства и местного исполнительного органа Астаны 
создан проект «Астана – адалдық аланы». Основ-
ной целью проекта является сокращение уровня 
коррупции, формирование всеобщего неприятия 
коррупции, повышение доверия граждан к ин-
ститутам государственной власти.

In addition to deputy activities, members of the 
Standing Commission take an active part in ongo-

ing social and political events. Within their scope 
of competence, members of the Standing Commis-
sion shall carry out party control and monitor the 
implementation of the party's policy documents, 
government, sectoral and regional programs, as 
well as the effective use of budgetary resources 
and funds allocated from the National Fund of the 
Republic of Kazakhstan.

Deputy I. Manzhanova is the head of the group 
on “The development of industrial and energy in-
frastructure, support for small and medium-sized 
businesses and business activities” in the Nur 
Otan Party’s faction in charge of controlling tar-
geted and effective spending of budget funds and 
funds allocated from the National Fund of the Re-
public of Kazakhstan for the implementation of 
the State program of housing development “Nurly 
Jer”; deputy A. Ayupov – regional curator of the 
expert group in the “Industrial development” area.

With the support of Akim of Astana and the 
Chairman of the Agency of the Republic of Ka-
zakhstan for Civil Service Affairs and Anti-Cor-
ruption, the officials of the territorial department 
of the Agency and local executive authorities of 
the city of Astana launched the project “Astana – 
adaldyk alany”. The main objective of the project 
is to reduce corruption, to develop a rejection of 
corruption in public, to increase citizens' confi-
dence in public institutions.

Астанада бірінші 
қазақстандық 

электроавтобустың 
тұсаукесері өтті

В Астане презентовали 
первый казахстанский 

электроавтобус

The first Kazakhstani 
electrobus was 

presented in Astana
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Депутаттар Астана қаласы әкімдігі жанындағы 
Үйлестіру кеңестері мен ведомствоаралық 

комиссиялардың мүшелері болып табылады. 
Сайлаушылар мәселелерінен хабардар болу, олар 
бойынша тиісті шешімдер қабылдау, қатыссыз 
болмау, оларға уақытында жауап беруге, тұрғын-
дардың өтініштерімен, хаттарымен, шағымда-
рымен жұмыс істеу көмектеседі.

Әрбір депутат өз округінің аумағында азамат-
тарды тұрақты түрде қабылдайды, сайлаушы-
лармен кездесіп, депутаттық сауал құқығын пай-
далана отырып, олардың мәселелерін шешуге 
көмек көрсетеді.

«Nur Otan» партиясының қоғамдық қабылдау 
бөлмелерінде жұмыс істеу, депутаттардың түрлі 
комиссияларға қатысуы депутаттық өкілеттіктерді 
табысты іске асыруға мүмкіндік беретін өзара 
іс-қимылдың маңызды әдісі болып табылады.

Депутаттар жыл сайын сайлаушылар алдында 
есеп беру кездесулерін өткізіп, «Мектепке жол», 
«Мейірімді қала» және т.б. қайырымдылық акцияла-
рына қатысады. Олардың округтерінің аумағындағы 
барлық ұйымдармен (мектептер, емханалар, әскери 
бөлімдер, ардагерлер Кеңесінің демалыс орталықта-
ры, аула клубтары) байланыс жолға  қойылған және 
оларға мүмкіндігінше көмек көрсетіледі.

Депутаты являются членами Координаци-
онных советов и межведомственных ко-

миссий при акимате города Нур-Султан. Быть 
в курсе проблем избирателей, принимать по 
ним соответствующие решения, не быть без-
участным, своевременно реагировать помо-
гает работа с обращениями, письмами, жало-
бами населения. 

Каждый депутат на территории своего округа 
регулярно проводит прием граждан, встречает-
ся с избирателями, используя право депутатско-
го запроса, оказывает содействие в решении их 
проблем.

Работа в общественных приемных партии «Nur 
Otan», участие депутатов в различных комиссиях 
являются важными формами взаимодействия, ко-
торые позволяют успешно реализовывать депу-
татские полномочия.

Депутаты ежегодно проводят отчетные встречи 
перед избирателями, участвуют в благотворитель-
ных акциях «Дорога в школу», «Мейірімді қала» и 
других. Налажен контакт со всеми организациями, 
находящимися на территории их округов (школы, 
поликлиники, воинские части, досуговые центры 
Совета ветеранов, дворовые клубы), которым по 
мере возможности оказывается помощь.

Deputies are members of the Coordination 
Councils and interdepartmental commissions 

at the Akimat of Astana city. Handling appeals, 
letters, and complaints from the public makes it 
possible to be aware of the problems of voters, 
make appropriate decisions on them, not to remain 
indifferent and respond in a timely manner.

Each deputy in the territory of his district reg-
ularly receives members of the public, meets with 
voters, using the right of a deputy inquiry assists 
in solving their problems.

Work in public reception offices of the Nur Otan 
party, participation of deputies in various commis-
sions are important forms of interaction that help 
deputies to successfully exercise the authority 
conferred upon them.

Deputies annually hold reporting meetings with 
voters, participate in charitable events “Road to 
school”, “Meirimdi kala” and others. There is a 
close relationship with all organizations located in 
the territory of their districts (schools, polyclin-
ics, military units, leisure centers of the Council of 
Veterans, neighborhood clubs), which are assisted 
in so far as possible.
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МӘСЛИХАТ АППАРАТЫ

МӘСЛИХАТ АППАРАТЫ

АППАРАТ МАСЛИХАТА

THE MASLIKHAT OFFICE

Мәслихаттың және оның органдарының 
қыз метін ақпараттықталдау, ұйымда-

стыруқұқық және материалдықтехникалық 
тұрғыда қамтамасыз ету, өз өкілеттіктерін жү-
зеге асыруда депутаттарға қолдау көрсету үшін 
мәслихат аппараты құрылды. 

Мәслихат аппаратының негізгі қызмет бағы-
ты – қалалық мәслихат пен оның органдарының 
сәтті және тиімді жұмысын ағымдағы заңдарға 
сәйкес қамтамасыз етуге жағдай жасау. 

Мәслихат хатшысы мәслихат депутаттары ара-
сынан сайланады, аппаратты басқарады, ондағы 
қызметкерлерді тағайындайды және жұмыстан 
босатады. Сессияда мәслихат хатшысының ұсы-
нысымен аппарат, оның құрылымы туралы ереже 
бекітіліп, оны ұстауға және Қазақстан Республи-
касының белгіленген заңдары мен бөлінген қаржы 
ауқымында оны материалдық-техникалық тұрғы-
да қамтамасыз етуге байланысты Ереже бекітіледі.

Мәслихат аппараты мемлекеттік қызметкер-
лерінің жұмысы Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес жүзеге асырылады. Мәслихат 
аппаратының қызметкерлерінің жұмысы қала-
лық мәслихат депутаттарының құқықтық және 
ақпараттық-талдау қызметінің деңгейін көте-
руге бағытталады, депутат корпусының норма-
тивті жұмысының тиімділігін арттыруды, тиісті 
өкілеттікке сәйкес қалалық мәслихаттың нор-
мативті-құқықтық актілерінің сапасын көтеруді 
қамтамасыз етеді.

THE MASLIKHAT OFFICEАППАРАТ МАСЛИХАТА

Для информационноаналитического, орга-
низационноправового и материальнотех-

нического обеспечения деятельности маслиха-
та и его органов, оказания помощи депутатам 
в осуществлении их полномочий образован 
аппарат маслихата. 

Основное направление деятельности ап-
парата маслихата – обеспечение условий для 
успешной и эффективной работы городского 
маслихата и его органов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Секретарь маслихата избирается из числа 
депутатов маслихата, руководит аппаратом, на-
значает и освобождает от должности его служа-
щих. По представлению Секретаря маслихата 
на сессии утверждаются Положение об аппара-
те, его структура, определяется смета расходов 
на его содержание и материально-техническое 
обеспечение в пределах установленного зако-
нодательством Республики Казахстан лимита 
численности и выделенных средств.

Деятельность государственных служащих 
аппарата маслихата осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Республики Казах-
стан. Сотрудники аппарата маслихата принима-
ют меры, направленные на повышение уровня 
правового и информационно-аналитического 
обеспечения депутатов городского маслихата, 
обеспечивают условия для эффективной нор-
мотворческой работы депутатского корпуса, 
повышения качества и эффективности норма-
тивных правовых актов городского маслихата в 
соответствии с его компетенцией.

For informational and analytical, organiza-
tional and legal and material support of Mas-

likhat's and its bodies' activities, providing as-
sistance to deputies in exercising their powers an 
office of Maslikhat was formed. 

The office of Maslikhat is intended for providing 
conditions for successful and effective work of the 
City Maslikhat and its bodies in compliance with 
the effective legislation. 

The secretary of Maslikhat is elected from dep-
uties of Maslikhat. He/she governs the Office, ap-
points and removes from position its officers. On 
proposal of the Maslikhat secretary a Policy on Of-
fice is adopted as well as its structure, estimate of 
expenses for its maintenance and material support 
within the limits of funds set by the legislation of 
the Republic of Kazakhstan. 

The activity of public employees of the Mas-
likhat Office is carried out in compliance with the 
legislation of the Republic of Kazakhstan. Employ-
ees of the Maslikhat take measures to increase the 
level of legal and information-analytical support 
for deputies of the City Maslikhat, ensures condi-
tions for effective policy-making work of the dep-
uty corps, increasing the quality and effectiveness 
of legal regulations of the City Maslikhat in accor-
dance with its authority.
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Мәслихат аппаратының қызметкерлері мәсли-
хаттардың өткізілуін өз регламентіне сәй-

кес жүзеге асырудың ұйымдық техникалық және 
құқықтық нормаларға орай жүзеге асырады, күн 
тәртібі мәселелері бойынша депутаттарды мәсли-
хат шешімінің жобасымен және басқа да қажетті 
ақпараттармен қамтамасыз етеді. 

Мәслихат аппаратының қызметкерлері тұрақты 
комиссиялардың кураторлары болып табылады, 
мәжілістерді дайындау және өткізу жұмыстарын 
ұйымдастырады, жоспарлар жасайды, комиссия-
лардың қызметі туралы есептер мен ақпараттар 
дайындайды, консультативті және әдістемелік 
көмектер көрсетіп, іс қағаздарын жүргізеді.

Мәслихат аппараты тұрақты комиссиялардың 

МӘСЛИХАТ АППАРАТЫ

анағұрлым маңызды және қоғамдық маңызы бар 
мәселелерді талдау жөніндегі көпшілік тыңдаула-
рын, қала құрылымы жетекшілерінің, Астананы 
дамытудың өзекті мәселелері жөніндегі есептерін 
тыңдауды, заң актілерін оқу жөніндегі семинарлар 
өткізуді және депутаттарға құқықтық білім беруді 
ұйымдастырады.

Мәслихат аппараты өз өкілеттігін орындауда 
депутаттарға көмек көрсете отырып, қалалық мәс-
лихат депутаттарының тұрғындармен байланы-
сын ақпараттық қамтамасыз етуді, консультативті 
және әдістемелік көмек көрсетуді жүзеге асырады, 
депутат сұрауларын, олардың ұсыныстары мен 
ескертулерін дер кезінде қарау мен жүзеге асыру-
ды бақылайды.

Работники аппарата маслихата осуществля-
ют организационно-техническое и правовое 

обеспечение проведения заседаний маслихата 
в соответствии с его Регламентом, готовят и 
обеспечивают депутатов проектами решений 
маслихата по вопросам повестки дня и другой 
необходимой информацией.

Работники аппарата маслихата являются ку-
раторами постоянных комиссий, организуют 
работу по подготовке и проведению их засе-
даний, разрабатывают планы, готовят отчеты 
и информацию о деятельности комиссий, осу-
ществляют консультативную и методическую 
помощь, ведут делопроизводство.

Аппарат маслихата организует работу по 
проведению Публичных слушаний постоянных 
комиссий по обсуждению наиболее важных и 
общественно значимых вопросов, Дней депу-
татов, на которых заслушиваются отчеты руко-
водителей городских структур по актуальным 
вопросам развития столицы, семинаров по изу-
чению законодательных актов и правовому об-
учению депутатов.

Аппарат маслихата, оказывая помощь депута-
там в выполнении их полномочий, осуществляет 
информационное обеспечение взаимодействия 
депутатов городского маслихата с населением, 
осуществляет консультативную и методиче-
скую помощь, контролирует своевременность 
рассмотрения и реализации депутатских запро-
сов, предложений и замечаний депутатов.

Employees of the Maslikhat Office ensure orga-
nizational and technical and legal support for 

hearings of the Malsikhat in accordance with its 
regulations, prepare and provide to deputies drafts 
of the Maslikhat decisions on agenda points and 
other necessary information. 

Employees of the Maslikhat office are coordina-
tors of Standing Commissions; they organize the 
work on preparation and holding of their meetings, 
develop plans, prepare reports and information on 
commissions' activities, provide consultative and 
methodological assistance, and maintain records. 

The Maslikhat Office organizes work of hold-
ing of Public hearings of Standing Commissions to 
discuss the most important and worthwhile cases, 
Days of deputies, at which the reports of municipal 
officers on relevant issues of the capital's develop-
ment are heard, seminars on discussion of legisla-
tive acts and legal support of deputies are held.  

The Maslikhat Office when rendering assistance 
to deputies in exercising their powers provides in-
formation support for the Maslikhat deputies' deal-
ing with the population; provides consultative and 
methodological assistance, controls the timeliness 
of consideration and responding to deputies' re-
quests, offers and remarks.

THE MASLIKHAT OFFICEАППАРАТ МАСЛИХАТА
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Депутаттардың сайлаушылармен кездесуін 
ұйымдастыруға көмектесе отырып, депу-

таттар мәслихаттың қызметі туралы ақпарат-
тық материалдармен қамтамасыз етіледі, сон-
дай-ақ ақпараттық-әдістемелік бюллетендерді 
жүйелі түрде шығару жолға қойылған.

Аппарат қызметкерлері мәслихаттың шешім-
дері мен басқа да құжаттарын таратады, сессия-
лардың және мәслихаттың басқа да жиындары-
ның хаттамаларын, стенограммаларын жүргізеді. 

Қалалық мәслихаттың мәжіліс залы депу-
таттарға арналған жеке компьютерлермен, қа-
бырға мониторларымен, заманауи синхронды 
аударма қондырғыларымен, дыбыс жазу құрал-
дарымен жабдықталған. Тұрақты комиссия-

МӘСЛИХАТ АППАРАТЫ

лардың қажетті техникалық құралдармен және 
ақпараттық материалдармен жабдықталған 
жеке кабинеттері бар. 

Мәслихат аппараты қызметкерлерінің жұмыс 
сапасы мен кәсіпқойлығын жақсарту жөніндегі 
шаралар жүргізіледі. Мемлекеттік қызметкер-
лер жүйелі түрде қайта даярлаудан өткізіліп, 
мамандығын жетілдіреді. Тоқсан сайын мем-
лекеттік қызметкерлердің жұмыс мониторингі 
мен бағалауы өткізіледі. Ағымдағы заңдарды 
зерттеуге байланысты қызметкерлер құқықтық 
оқытудан өтеді, мәслихат қызметкерлері «Заң» 
ақпараттарының заңды базасына шыға алады. 
Іс қағаздары жетілдіріліп, электронды құжат 
айналымының жүйесі енгізіледі.

Оказывается помощь в организации встреч 
депутатов с избирателями, депутаты обеспе-

чиваются информационными материалами о де-
ятельности маслихата, налажен регулярный вы-
пуск информационно-методических бюллетеней.

Сотрудники аппарата выполняют рассылку 
решений и других документов маслихата, ведут 
протоколы, стенограммы сессий и других засе-
даний маслихата. Зал заседаний городского мас-
лихата оснащен персональными компьютерами 
для депутатов, настенными мониторами, совре-
менным оборудованием синхронного перевода, 
звукозаписывающими устройствами. Постоян-
ные комиссии имеют отдельные кабинеты, ос-
нащенные необходимыми техническими сред-
ствами и информационными материалами.

Принимаются меры по улучшению качества 
работы и профессионализма работников аппа-
рата маслихата. Государственные служащие 
проходят регулярную переподготовку и повы-
шение квалификации. Ежеквартально прово-
дится мониторинг работы и оценка деятельно-
сти государственных служащих. Проводится 
правовая учеба работников по изучению дей-
ствующего законодательства, работники мас-
лихата имеют доступ к законодательной базе 
данных «Закон». Совершенствуется делопро-
изводство, внедряется система электронного 
документооборота.

Deputies are also assisted in organization of 
meetings with voters, provided with informa-

tional materials on activities of the Maslikhat. Reg-
ular issue of information and methodological bulle-
tins is set going. 

The office employees send out decisions and other 
documents of the Maslikhat, maintain minutes, ver-
batim records of sessions and other meetings of the 
Maslikhat. The meeting hall of the City Maslikhat 
is equipped with PCs for deputies, wall monitors, 
advanced equipment of synchronous translation, 
sound recording devices. Standing Commissions 
have separate rooms equipped with necessary tech-
nical means and information materials. 

Measures are taken to improve the performance 
and professionalism of the Malsikhat office employ-
ees. The public employees pass regular training and 
raising skills courses. Monitoring of the work and 
analysis of performance of the public employees 
is conducted on a quarterly basis. The employees 
learn the effective legislation; they have an access 
to Zakon legislative data base. The paper manage-
ment is being improved; electronic document flow 
system is being introduced.

THE MASLIKHAT OFFICEАППАРАТ МАСЛИХАТА
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Бақыт Амангелдықызы мемлекеттік қыз-
метте жиырма жылдан астам жұмыс істей-

ді. Атбасар ауданының жастар, туризм және 
спорт істері жөніндегі комитетінің төраға-
лығынан қызмет жолын бастаған Бақыт 
Амангелдықызы 1998 жылдан Астана қала-
сының әртүрлі мемлекеттік құрылымдарын-
да қызмет атқарды.

Ол атқарған қызметтер – Астана қаласының 
Алматы ауданы әкімі аппаратының ішкі саясат 
және әлеуметтік сала бөлімі, Қазақстан халқы 
кіші Ассамблеясы секретариатының әлеумет-
тік-саяси бөлімі, құжат және қаржы-шаруашылық 
қамсыздандыру бөлімінің қызметтік корреспон-
денциялар бөлімі. Еңбек жолын ұйымдық-бақы-
лау жұмысы бөлімінің қызметтік корреспонден-
циялар мәселелері жөніндегі бас маманы, кеңсе 
меңгерушісі, Астана қаласы әкімі аппаратының 
кеңсесінің жетекшісі болып бастаған Бақыт 
Амангелдықызы Нұр-Сұлтан қалалық мәслиха-
тының аппаратын басқарды.

Бақыт Амангелдықызы аппарат қызметіне же-
текшілік етуден басқа қалалық мәслихат регла-
ментін қадағалауды, сессияларды, кеңестерді, 
семинарлар мен қалалық мәслихаттың басқа да 
шараларын өткізуді жүзеге асырады. Жетекшінің 
кадрларды дұрыс іріктеуінің арқасында мәслихат 
аппаратының жұмысы жақсы жолға қойылған. 

АХМЕТЖАНОВА 
БАҚЫТ АМАНГЕЛДЫҚЫЗЫ

АХМЕТЖАНОВА 
БАКЫТ АМАНГЕЛЬДЫЕВНА

AKHMETZHANOVA 
BAKHYT AMANGELDIYEVNA

МӘСЛИХАТ АППАРАТЫ

На государственной службе Бакыт Аман-
гельдыевна работает более 20 лет. Начав 

трудовую деятельность с председателя коми-
тета по делам молодежи, туризма и спорта 
Атбасарского района, Бакыт Амангельдыев-
на работала с 1998 года в различных государ-
ственных структурах города Астаны.

Это отдел внутренней политики и социаль-
ной сферы аппарата акима района «Алматы» 
г. Астаны, социально-политический отдел Се-
кретариата малой Ассамблеи народа Казахста-
на, сектор служебной корреспонденции отдела 
документационного и финансово-хозяйственно-
го обеспечения. Пройдя трудовой путь от глав-
ного специалиста по вопросам прохождения 
служебной корреспонденции отдела организа-
ционно-контрольной работы, заведующей кан-
целярией, руководителя канцелярии аппарата 
акима Астаны, Бакыт Амангельдыевна возгла-
вила аппарат маслихата города Нур-Султан.

Бакыт Амангельдыевна кроме руководства 
деятельностью аппарата осуществляет кон-
троль за соблюдением Регламента городского 
маслихата, подготовкой и проведением сессий, 
заседаний постоянных комиссий, совещаний, 
семинаров и других мероприятий городского 
маслихата. Благодаря правильному подбору ка-
дров, руководителем организована слаженная 
работа аппарата маслихата.

Bakhyt Amangeldiyevna has been working 
in the civil service for more than 20 years. 

Having started her career as the chairman of 
the Committee for Youth, Tourism and Sports 
of the Atbasar district, since 1998 Bakhyt 
Amangeldyevna has worked in various state in-
stitutions of Astana.

These are the department of internal policy and 
social sphere of Akim’s Office of the “Almaty” dis-
trict of Astana, the social and political department 
of the Secretariat of the Small Assembly of Kazakh-
stani People, the sector of service correspondence 
of the department of financial and economic sup-
port. Having passed her labor way from a lead spe-
cialist for service correspondence of the organiza-
tional and control work department, Administrative 
Office Head, to the Executive Office Manager of 
the Astana Akim's Office, Bakhyt Amangeldiyevna 
headed the Maslikhat Office of Nur-Sultan city. 

Bakhyt Amangeldiyevna in addition to the Of-
fice activities carries out control over observance of 
the Regulations of the City Maslikhat, over prepa-
ration and holding of sessions, meetings of Stand-
ing Commissions, discussions, seminars and other 
events of the City Maslikhat. Thanks to proper se-
lection of personnel the Office of the Maslikhat has 
been progressively streamlined.

THE MASLIKHAT OFFICEАППАРАТ МАСЛИХАТА
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VI ШАҚЫРЫЛҒАН МӘСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫ ОРЫНДАҒАН 

ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕСІ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТ ДЕПУТАТОВ  

МАСЛИХАТА VI СОЗЫВА

RESULTS OF THE WORK 
PERFORMED BY THE DEPUTIES 

OF 6TH MASLIKHAT

Кез-келген істе бағдар маңызды болмақ. 
Депутаттар корпусы үшін Президенттің 

Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан-
ның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсеке-
лестік» атты Жолдауы мен стратегиялық 
сипаттағы басқа да бағдарламалық құжат-
тар осындай маңызға ие.

Депутаттар шешетін мынадай мәселелердің қала 
тұрғындары үшін маңызы зор: инвестициялық са-

ясат пен Астанаға инвестиция тартудың страте-
гиясын қалыптастыруды жүзеге асыру, тұрғын үй 
қорына талдау жасау, коммуниалдық қызметтің, 
көлік жүйесінің, медициналық қызметтің, білім 
мекемелерінің жұмысы, экология мен өмірдің 
қауіпсіздігі мәселесі, әлеуметтік проблемалар.  
VI шақырылған Нұр-Сұлтан қалалық мәслихаты-
ның 25 депутаты үшін осы мәселелердің бәрі ерек-
ше маңызға ие. Олардың бәрінің мол тәжірибесі, 
қоғам алдында беделі бар, депутаттар арасында 
ғылым докторлары, кандидаттар, мемлекеттік сый-
лықтың лауреаттары, Қазақстан Рес публикасының 
еңбек сіңірген қайраткерлері бар. 

Соңғы шақырылым өз өкілеттілігіне 2016 жыл-
дың наурызында кірісті және үш жылдың ішінде 
депутаттар Нұр-Сұлтанды дамытуға байланысты 
көп іс тындырды.

Мұндай нәтижеге қол жеткізу сайлаушылар-
мен жұмыс жүргізбейінше жүзеге аспайды. Ондай 
жұмыстар арасында тұрақты кездесулер, мәсли-
хаттың ресми сайтын ұйымдастыру, сессияның 
онлайн-трансляциясы және басқа да шаралар бар. 
Сондай-ақ, депутат топтарының объектілерді ара-
лауы да алдағы нақты жағдайды талдап, дұрыс 
шешім қабылдауға көмектеседі.

В любой работе главное – верно определить 
ориентиры, таковыми для депутатско-

го корпуса являются Послание Президента 
народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособ-
ность» и другие программные документы, 
имеющие стратегический характер.

Вопросы, которые решают депутаты и опре-
деляют суть жизни горожан: реализация инве-
стиционной политики и формирование страте-
гии привлечения инвестиций в столицу, анализ 
состояния жилого фонда, дорог, работы комму-
нальных служб, транспортной системы, меди-
цинского обслуживания, учреждений образо-
вания, вопросы экологии и безопасной жизни, 
социальные проблемы. Эти и многое другое – 
предмет пристального внимания и заботы 25 де-
путатов маслихата Нур-Султана VI созыва. Все 
они имеют солидный опыт, обладают авторите-
том в обществе, среди депутатов доктора и кан-
дидаты наук, лауреат Государственной премии, 
заслуженный деятель Республики Казахстан.

Шестой созыв приступил к своим полномочиям 
в марте 2016 года, и за три года депутатам удалось 
сделать немало для развития столицы.

Такие результы были бы невозможны без по-
следовательной работы с избирателями – это и 
постоянные встречи, и организация официаль-
ного сайта маслихата, и онлайн-трансляция сес-
сий и других мероприятий, и выезд депутатских 
групп на объекты, что позволяет точно анали-
зировать реальную ситуацию в городе и прини-
мать взвешенные решения.

In any work the main thing is to define correct 
guidelines and for the deputy corps these are 

the President's Message to the people of Ka-
zakhstan “Third modernization of Kazakh-
stan: global competitiveness” and other pro-
gram documents of strategic character. 

The matters being solved by the deputies de-
fine the essence of citizens' life: implementa-
tion of the investment policy and formation of a 
strategy to attract investment in the capital, ana-
lyzing the state of housing resources, roads, per-
formance of public utilities, transport system, 
health services, educational institutions, envi-
ronmental issues and safe life, social problems. 
These and many other things are the subject of 
close attention and care of 25 deputies of the 6th 
Maslikhat of Nur-Sultan. All of them have solid 
experience, have prestige in society, among the 
deputies there are doctors and candidates of sci-
ences, a laureate of state prize, and an honored 
worker of the Republic of Kazakhstan.

The last convocation started exercising their 
powers in March 2016 and for three years the 
deputies have taken much effort for develop-
ment of Nur-Sultan.

Such results would be impossible without 
consistent working with voters – this includes 
constant meetings, and building of an official 
webpage of the Maslikhat, and online broad-
casting of sessions and other events, and site 
visits of deputy groups, which allow precisely 
analyzing the real situation in the city and tak-
ing sound decisions.
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Вся информация о деятельности городского 
маслихата освещается на страницах город-

ских газет, налажен выпуск «Вестника депутата».
Обратная связь с избирателями – основа успеш-

ной работы депутатского корпуса. Накануне одной 
из сессий депутаты посетили предприятия, зани-
мающиеся сбором и утилизацией мусора, полиго-
ны по захоронению твердых и бытовых отходов, 
лесопитомник. Вопросы, которые поднимались во 
время встречи  – это необходимость создания по-
лигона для строительных отходов и водоснабже-
ние мусороперерабатывающего комплекса. 

Стали традиционными ежегодные отчеты аки-
ма города «О социально-экономическом равитии 
столицы» на сессиях маслихата. Отчет акима 
воспринимается депутатами как результат общих 
достижений, так как работают они единой коман-
дой. При этом ни одно предложение депутатов не 
остается без внимания исполнительных органов.

Так, для наглядности вопрос состояния дорог. 
Народные избранники предложили составить 
план проблемных участков с описанием про-
блемы и даты последнего ремонта. Это решение 
было положено в разработку акиматом Класси-
фикатора видов работ, выполняемых при теку-
щем, среднем и капитальном ремонте улиц.

В ходе обсуждения отчетов акима депутаты под-
нимают и точечные вопросы по наказам избирате-
лей: строительство пристроек и подъездных путей 
к школам, нехватка детских садов, недоукомплекто-
ванность школ при сдаче их в эксплуатацию, необ-
ходимость строительства дорог на окраинах города.

All information on activities of the city Maslikhat 
is covered on pages of the city papers. The issue 

of “Deputy's newsletter” has been smooth running. 
Feedback with voters is a basis for successful 

work of the deputy corps. On the eve of one of the 
sessions the deputies visited enterprises involved in 
waste collection and recycling, pits of sound do-
mestic wastes and forest nursery. One of question 
arisen during the meeting – necessity to create a pit 
for construction debris. 

Annual reports of the city Akim “On social and 
economic development of the city” at Maslikhat ses-
sions became traditional. The Akim's reports are per-
ceived by the deputies as a result of general achieve-
ments since they work as a single team. Moreover, 
no one of deputies' proposals remains unnoticed. 

Thus, for clarity the people's elected representatives 
proposed to compose a plan of problematic sites with 
description of a problem and the date of last repair. 
This solution was incorporated by the Akimat in the 
development of a Classifier of works being performed 
in case of minor, medium and major repair of streets. 

During discussion of Akim's reports the deputies 
raise specific questions by instruction of their vot-
ers: construction of additions and drives to schools, 
shortage of kindergartens, understaffing of schools 
during their commissioning, necessity to construct 
roads in suburbs.

Қалалық мәслихаттың қызметі туралы барлық 
ақпараттар қалалық газеттер бетінде жария-

ланады, «Депутат хабаршысы» шығарылымы 
жұмыс істейді.

Саялаушылармен кері байланыс – депутат 
корпусының сәтті жұмысының негізі. Жақында 
бір сессияда депутаттар қоқыс жинаумен және 
утилизациялаумен айналысатын кәсіпорынға, 
қатты қалдықтар полигонына, орман қорығына 
барды. Кездесу кезіндегі көтерілген мәселенің 
бірі – құрылыс қалдықтарына арналған полигон 
салу болды. 

Жыл сайын мәслихат сессиясында әкімнің 
«Астананың әлеуметтік-экономикалық дамуы ту-
ралы» есеп беруі дәстүрге айналған. Депутаттар 
әкімнің есебін ортақ жетістіктердің көрсеткіші 

деп бағалайды. Өйткені, әкіммен бірге жұмыс 
істейді. Әрі депутаттар айтқан бірде-бір ұсыныс 
атқарушы органдардың назарынан тыс қалмайды. 

Мәселен, халық қалаулылары жолдың жағ-
дайына байланысты участоктердегі жағдай тура-
лы жоспар мен соңғы жөндеудің мерзімі туралы 
жоспар құруды ұсынды. Соған сәйкес әкімшілік 
өтпелі, орташа және көшелердің күрделі жөн-
деуіне байланысты классификатор жасады. 

Депутаттар әкімнің есебін талқылау барысында 
сайлаушылардың мынандай талабына орай нақты 
мәселелер көтереді: қосымша ғимараттар мен 
мектептерге баратын жол құрылысы, балабақша-
лардың жетіспеуі, пайдалануға берілген мектепке 
баратын оқушылардың санының аздығы, қаланың 
шеткері аудандарында жол салудың қажеттілігі.
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Похожие темы всплывают и во время прие-
ма граждан по личным вопросам. Большая 

часть решается сразу, некоторые направляются 
в виде депутатских запросов в соответствую-
щие госорганы.

Особое внимание в ходе сессионной деятель-
ности уделяется формированию бюджета столи-
цы. Благодаря контролю депутатов удается обе-
спечивать социальную направленность главного 
финансового документа столицы. 

Депутаты проявляют активность и при обсуж-
дении отчетов по исполнению бюджета. Несмо-
тря на перевыполнение плана по доходу и полное 
освоение бюджетных средств администратора-
ми программ, есть проблемы: отсутствие четкой 
стратегии реализации бюджетных инвестици-
онных проектов, упущения при планировании 
средств для капитализации уставного капитала 
субъектов квазигосударственного сектора и при 
реализации финансово-экономических обосно-
ваний проектов. Чтобы это устранить, акимату 
рекомендовано повысить ответственность ад-
министраторов программ, а ревизионной комис-
сии – принимать более строгие меры наказания 
за неисполнение рекомендаций.

По инициативе постоянных комиссий масли-
хата в форме расширенных заседаний с участи-
ем депутатов, представителей исполнительных 
органов, общественных организаций и жителей 
города проводятся публичные слушания для при-
нятия наиболее важных и общественно значимых 
решений. Так, постоянная комиссия по вопросам 
социально-культурного развития посетила Центр 
социального обслуживания «Нұрлы жүрек».

Similar topics are arisen during acceptance of 
citizens on personal cases. The great deal of 

them is solved at once; some are addressed as 
deputy inquiries to relevant state authorities. 

A special attention in the course of session ac-
tivity is paid to formation of the capital's budget. 
Thanks to the deputies' control it became possi-
ble to ensure social orientation of this document 
for 2017–2019. 

The deputies displayed an active attitude in 
discussion of budget performance reports. De-
spite over-performance of the income plan and 
full utilization of budget funds by the program 
administrators there are still problems: lack of 
a clear strategy for realization of budget invest-
ment projects, omissions in planning funds for 
capitalization of charters capitals of quasi-state 
sector entities and in realization of financially 
and economically feasible projects. In order to 
solve these issues Akimat was recommended to 
increase the responsibility of program admin-
istrators, and the Audit Commission – to take 
tougher measures of punishment for non-follow-
ing the recommendations. 

On initiative of standing commissions of the 
Maslikhat public hearings as extended meetings 
with part of deputies, representatives of execu-
tive bodies, public associations and city-folk to 
take the most critical and worthwhile decisions 
are held. Thus, the Standing Commission for 
social and cultural development attended Nurly 
Zhurek centers of social service.

Жобасы өзекті тақырыптар азаматтарды жеке 
қабылдау кезеңінде көтерілетін сияқты. 

Олардың көбі бірден шешімін тауып, кейбіреулері 
депутат талабы есебінде сәйкес мемлекеттік ор-
гандарға жіберіледі.

Сессия жұмысы барысында Астана бюджетін 
қалыптастыруға зор көңіл бөлінеді. Депутаттар 
бақылауының арқасында сол құжаттың 2017, 2019 
жылға арналған әлеуметтік бағыты белгіленді.

Депутаттар бюджеттің орындалуы жөнінде-
гі есепті талқылау барысында да белсенділік та-
нытады. Кіріс жоспарының асыра орындалуына 
және бағдарлама әкімшілерінің бюджет қаржысын 
толық игеруіне қарамастан мынадай проблемалар 
бар: бюджеттік инвестициялық жобаларды жүзеге 
асырудың нақты стратегиясының болмауы, ква-
зимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық 
капиталын игеру барысындағы жоспарлаудың 

қателіктері мен қаржылық-экономикалық жоба-
ларды жүзеге асырудағы олқылықтар. Оларды 
жою үшін әкімшілікке бағдарлама әкімшілерінің 
жауапкершілігін арттыру ұсынылды, ал тексеру 
комиссиясы сол кепілдемені орындамағандарға 
анағұрлым қатаң шара қолдануға тиісті болды. 

Мәслихаттың тұрақты комиссияларының бас-
тамасымен депутаттар, атқарушы органдар мен 
қала тұрғындары қатысатын кеңейтілген мәжіліс 
түріндегі отырыстар өткізіліп, онда анағұрлым 
маңызды және қоғамдық мәні үлкен шешімдер 
тыңдалады. Осылайша әлеуметтік-мәдени дамы-
ту мәселелері жөніндегі тұрақты даму комиссия 
«Нұрлы жүрек» әлеуметтік қамсыздандыру Орта-
лығына барды. 

Ол «Нұрлы жүрек» Орталығына өндірістік-ем-
деу шеберханаларын ұйымдастыруға қажетті қо-
сымша ғимарат алуға түрткі болды. 
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Это помогло решить вопрос предоставления 
дополнительного помещения Центру «Нұр-

лы жүрек» для организации лечебно-производ-
ственных мастерских.

Идет постоянная работа с общественными 
объединениями, неправительственными органи-
зациями. Подписан меморандум с профсоюзным 
центром города о взаимном сотрудничестве в 
вопросах реализации социально-экономических 
программ города, соблюдении законодательства 
на предприятиях и организациях столицы.

Ежеквартально проводятся «Дни депутата», 
на которых заслушиваются отчеты руководите-
лей государственных учреждений города по са-
мым актуальным вопросам развития столицы. 
Например, на очередном «Дне депутата» были 
заслушаны отчеты руководителей управления 
здравоохранения о внедрении информацион-
ной системы Smart-медицина, обеспечивающей 
автоматизацию работы медицинских учрежде-
ний и персонификацию данных пациентов. Но 
у депутатов возникли опасения, что система не 
будет пользоваться спросом у горожан. Для ее 
реализации необходимо проанализировать под-
ход к внедрению данных технологий, ведь речь 
идет о здоровье жителей города и задействова-
ны будут бюджетные средства. 

Вошло в практику проведение «круглых сто-
лов» по обсуждению проблем, выявленных при 
посещении объектов. 

На публичных слушаниях депутаты обсуж-
дают вопросы формирования здорового образа 
жизни у столичного населения, перспективы раз-
вития сферы ЖКХ, туристской деятельности.

This helped to solve the issue of provision of 
additional premise for Nurly Zhurek Center 

in order to organize work-therapy studios. 
Constant working with public associations, 

non-governmental organization is under way. A 
memorandum on mutual cooperation in imple-
mentation of the municipal social and economic 
programs, observance of laws at enterprises and 
organizations of the capital is signed with the 
city's trade union center. 

Deputy's Days are held on a quarterly basis. 
At them the reports of municipal officers on the 
most relevant issues of the capital's development 
are heard. For example, at the regular Deputy's 
Day the reports of heads of health management 
departments on introduction of Smart-medicina 
information system that provides automation of 
works of health facilities and personalization of 
patients' data were heard. It sounds promising. 
Nevertheless, the deputies had doubts that this 
system would be demanded by the townsmen. 
For its implementation it is necessary to analyze 
the approach on introduction of such technolo-
gies, for it comes to the health of the townsmen 
and utilization of budget funds. 

Holding of “round tables” to discuss the issues 
revealed after site visits came into common use. 

At public hearings the deputies discuss the 
matters of forming healthy lifestyle for the cap-
ital's population, opportunities for development 
of housing maintenance and utilities, and tourist 
activities.

Қоғамдық бірлестіктермен, үкіметтік емес ұй-
ымдармен тұрақты жұмыс жүргізіледі. Қала-

ның кәсіподақ орталығымен қаланың әлеу меттік 
экономикалық бағдарламаларын жүзеге асыру-
да, Астананың кәсіпорындары мен ұ йымдарын-
да заңның сақталуына байланысты меморан-
думға қол қойылды.

Тоқсан сайын «Депутат күндері» өткізіліп, 
онда мемлекеттік мекеме басшыларының 
Астананы дамытудың ең өзекті мәселелері 
жөніндегі есебі тыңдалады. Мәселен, кезек-
ті «Депутат күндерінде» денсаулық сақтау 
басқармасы басшыларының медицина меке-
мелерінің жұмысын автоматтандыруды қамта-
масыз ететін Smart-медицина ақпараттық 

жүйесін енгізу және науқастар деректерін ай-
қындау туралы есебі берілді. Бәрі дұрыс бо-
латын. Бірақ депутаттардың аталмыш жүйе 
тұрғындардың сұранымына ие бола алмайды 
деген күмәні туған. Оны жүзеге асыру үшін 
аталмыш технологияны енгізу мәселесін тал-
дау керек еді, өйткені бұл жердегі әңгіме қала 
тұрғындарының денсау лығына байланысты 
әрі оған бюджет қаржысы жұмсалады. 

Мәселелерді талқылауға байланысты дөңге-
лек үстелдер өткізу тәжірибеге енді. 

Көпшілік тыңдауларда депутаттар тұрғындар 
арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру 
мәселелерін, тұрғын үй саласын дамытуды, турис-
тік жұмыстар туралы мәселелерді талқылайды.
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Вызвал активное обсуждение вопрос о ходе ре-
ализации Программы «1000 мест – уличная 

торговля». Депутаты пришли к выводу, что ее 
необходимо доработать, иначе предприниматели 
города столкнутся с новыми проблемами.

Были утверждены Схема управления столицей и 
решение создания нового района «Байқоңыр», не-
мало было согласований и по кадровым вопросам.

Маслихат одобрил градостроительный регла-
мент территории столицы, государственные обя-
зательства по сервисному контракту государствен-
но-частного партнерства в рамках транспортного 
обслуживания города, утвердил дифференциру-
емый тариф на маршруты автомобильных пасса-
жирских перевозок в городском и пригородном 
сообщениях при оплате через электронную систе-
му. Корректировке подверглись многие Правила 
благоустройства, оказания социальной помощи, 
общего водопользования города, управления бес-
хозяйными отходами и другие.

Депутаты маслихата столицы на 46-й сессии 
шестого созыва поддержали и приняли истори-
ческое предложение о переименовании города в 
Нур-Султан. Елбасы в полной мере является ос-
нователем казахстанской идентичности и идеи 
«Мәңгілік Ел». Благодаря исторической роли 
 Первого Президента была выстроена столица на-
шей Родины, чтобы в будущем многие поколения 
правили страной на благо народа. Этот город явля-
ется мощью современного Казахстана, источником 
созидательной энергии многонационального народа.

Цель огромной работы, которую проводят де-
путаты маслихата Нур-Султана, – развитие горо-
да и улучшение жизни горожан. Такой видят ос-
новную задачу народные избранники.

Бағдарламаны жүзеге асыру барысында 
«1000 орын – көшедегі сауда» Бағдарламасы 

талқыланды. Депутаттар оны жетілдіру қажет 
деген шешімге келді, әйтпесе қала кәсіпкерлері 
қосымша қиындыққа ұшырайтын. 

Астананы басқарудың және жаңа «Байқоңыр» 
ауданын құрудың сызбасы бекітілді. Кадр мәсе-
лесінде де біраз әңгіме көтерілді.

Мәслихат Астана аймағының қала құрылы-
сы регламентін, қаланы көлікпен қамтама-
сыз ету ауқымындағы мемлекеттік-жекемен-
шік әріптестіктің сервистік келісім-шарты 
жөніндегі мемлекеттік міндеттемені мақұлда-
ды, қаладағы және қала сыртындағы көлік қа-
тынасының төлемақысын электронды жүйе 
арқылы жүзеге асырудың дифференциалды та-
рифін бекітті. Көгалдандырудың, әлеуметтік 
көмек көрсетудің, Астанадағы су пайдалану-
дың, қоқыстарды реттеудің және тағы да басқа 

The progress of implementation of the Program 
“1000 places – street trading” caused discus-

sions. The deputies came to the opinion that it 
should be finalized; otherwise the city's entrepre-
neurs will face new problems. 

The scheme of the capital administration and creation 
of new district Baiqonyr was adopted. There were also 
some approvals concerning staff matters. 

The Maslikhat approved the town-planning regu-
lations for the capital's territory, public commitments 
under the Public-Private Partnership service contract 
as part of transport servicing of the city, and adopted 
a differentiated tariff for urban and suburban routes 
of motor passenger traffic to be paid via electronic 
system. Many rules of the city improvement, public 
water use, management of orphan wastes and other 
matters were subject to amendments. 

Deputies of the Astana Maslikhat at the 46th ses-
sion of the sixth convocation supported and accepted 
the historical proposal to rename the capital Nur-Sul-
tan. Elbasy (Leader of the Nation) is the founder of 
Kazakhstan's identity and is the author of the idea 
of “Mangilik El” (Eternal Nation). Due to support 
of the First President of the Republic of Kazakhstan  
N.A. Nazarbayev, the capital of our homeland was 
built, so that future generations would govern the 
country for the benefit of the people. This city embod-
ies power of our country, being a center of creativity 
for the multinational people of Kazakhstan. 

The purpose of great work being performed by the 
Nur-Sultan Majilis deputies is to develop the city and 
improve life standards of the townsmen. That is the 
main objective seen by the people's representatives. 

мәселелердің ережелеріне өзгертулер енгізілді.
Алтыншы шақырылымның 46-шы сессия-

сында астаналық мәслихаттың депутаттары қа-
ланы Нұр-Сұлтан етіп қайта атау туралы тарихи 
ұсынысты қолдап, қабылдады. Мемлекет бас-
шысы қазақстандық бірегейліктің және «Мәң-
гілік Ел» идеясын құрудың негізін қалау шы 
болып табылады. Тұңғыш Президенттің тари-
хи рөлінің арқасында Отанымыздың астанасы 
құрылған және бұл болашақ ұрпақтың мемле-
кетті ел игілігі үшін басқаруы мақсатында жа-
салған. Бұл қала қазіргі Қазақстанның қүш қу-
аты, көп ұлтты халықтың жасампаз энергиясы 
болып табылады.

Нұр-Сұлтан мәслихат депутаттары жүргі-
зетін ауқымды жұмыстың басты мақсаты – қала-
ны дамыту және тұрғындардың тұрмысын жақ-
сарту. Халық қалаулылары оны өздерінің басты 
міндеті санайды.



НҰР-СҰЛТАН

 НУР-СУЛТАН

NUR-SULTAN
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ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШОЛУ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

SOCIAL AND ECONOMIC 
OVERVIEW

Нұр-Сұлтан  – ырғақты дамып келе 
жатқан қала. Еуразия құрлығының ор-

талығында ыңғайлы орналасуы оған елдің 
экономикалық, логистикалық, коммуника-
циялық орталығы болуға мүмкіндік береді. 
Аймақтың экономикасы машина құрылы-
сына, жеңіл, тамақ, металлургия өнеркәсібі-
не тұрғын үйлер, көңіл көтеру объектілерін, 
көпірлер, жолдар салуға, саудаға, көлікке, 
жылжымайтын мүлікке, байланыс пен ту-
ризмге негізделген. 

Мұндағы өнеркәсіптік сектор қайта өңдеу өн-
дірісінің кәсіпорындарынан, машина мен ауыл 
шаруашылығы техникасының өндірісінен, бетон-
нан, резеңкеден және пластмассадан жасалатын 
бұйымдардан, азық-түлік өнімдерін даярлаудан 
тұрады. Қайта өңдеу өнеркәсібінің өсу қарқы-
ны бойынша Нұр-Сұлтан аймақтар арасында 
алдыңғы орында. Мұнда «Қазақстанның құбыр 
зауыты» ЖШС, «Электровоз құрастыру зауыты» 
ЖШС, «Астана-энергия» АҚ, «Тұлпар тальго» 
ЖШС, «Концерн «Цесна-Астық» АҚ, «Тау-кен 
Алтын» ЖШС, «Стройконструкция» АҚҚ, «Ло-
комотив құрастыру зауыты» АҚ, «Цесна-мак» 
ЖШС, «Алкон+» ЖШС, «Завод АБК-бетон» 
ЖШС сияқты 600-ге жуық кәсіпорын бар. 

Сауда бұрынғысынша шаруашылық қыз-
меттің дәстүрлі түрі болып қала береді. Қала-
дағы кәсіпорындардың үштен бірі экономи-
каның осы секторымен айналысады. «Metro», 
«MagnumCash&Carry», «Small», «Хан Шатыр», 
«Евразия», «Рамстор», «MegaSilkWay» сияқты 
ірі сауда тораптары мен орталықтары дамыған 
сауда жүйесін қалыптастырған.

Нур-Султан – динамично развивающий-
ся город. Выгодное расположение в цен-

тре Евразийского континента позволяет 
ему оставаться экономическим, логистиче-
ским, коммуникационным центром страны. 
Основу экономики региона составляют ма-
шиностроение, легкая, пищевая, металлур-
гическая промышленности, строительство 
административных, жилых, развлекатель-
ных объектов, мостов, дорог, торговля, транс-
порт, недвижимость, связь и туризм.

Промышленный сектор представлен пред-
приятиями обрабатывающей промышленности, 
производством машин и сельскохозяйственной 
техники, строительных изделий из бетона, ре-
зины и пластмассы, изготовлением пищевых 
продуктов. По темпам роста обрабатывающей 
промышленности Нур-Султан занимает первое 
место среди регионов. Здесь насчитывается око-
ло 600 предприятий, среди которых ТОО «Ка-
захстанский трубный завод», ТОО «Электро-
воз құрастыру зауыты», АО «Астана-Энергия»,  
ТОО «Тұлпар – Тальго», АО «Концерн «Цесна- 
Астык», ТОО «Тау-Кен Алтын», ОАО «Строй-
конструкция», АО «Локомотив құрастыру за-
уыты», ТОО «Цесна-Мак», ТОО «Алкон+»,  
ТОО «Завод «АБК-Бетон» и многие другие.

Торговля остается традиционным видом хо-
зяйственной деятельности. Треть предприятий 
города задействованы в этом секторе экономи-
ки. Такие крупные торговые сети и центры как 
«Metro», «MagnumCash&Carry», «Small», «Хан 
Шатыр», «Евразия», «Рамстор», «MegaSilkWay» 
формируют развитую торговую сеть.

Nur-Sultan is a dynamically developing city. 
Advantageous location in the center of the 

Eurasian continent allows it remaining the eco-
nomical, logistical, communication center of the 
country. The region's economy is based on ma-
chine building, light industry, food, metallurgy, 
construction of administrative, residential, enter-
tainment facilities, bridges, roads, trade, trans-
port, real estate, communications and tourism.

The industrial sector is represented by man-
ufacturing enterprises, manufacture of machines 
and agricultural machinery, building products 
from concrete, rubber and plastics, and manufac-
ture of food products. In terms of the manufac-
turing industry's growth rates, Nur-Sultan occu-
pies the first place among the regions. There are 
about 600 enterprises, among which Kazakhstan 
Pipe Plant LLP, Elektrovoz Qurastyru Zauy-
ty LLP, Astana-Energia JSC, Tulpar Talgo LLP, 
Concern Tsesna-Astyk JSC, Tau-ken Altyn LLP, 
Stroy-construction OJSC, Lokomotiv Qurasty-
ru Zauyty JSC, Tsesna-Mak LLP, Alcon + LLP, 
Plant “ABK-Beton LLP and many others.

Trade remains a traditional form of business 
activity. One third of the city’s enterprises are in-
volved in this sector of the economy. Such large 
distribution networks and centers as Metro, Mag-
numCash & Carry, Small, Khan Shatyr, Eurasia, 
Ramstor, MegaSilkWay represent a developed 
trading network.
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Астананың көшірілуі аймақтың дамуына қу-
атты екпін берді. Өскелең тұтыну нарқы, 

инфрақұрылым мен экономиканың жоғарғы 
қарқыны әлемнің көптеген инвесторларын тарту-
да. Жиырма жылдың ішінде инвестиция көлемі  
9 трлн теңгеге жетті. Астана ірі бизнес орталығы-
на айналды – мұнда 120 мыңнан астам кіші және 
орта кәсіпкерлік субъектілер жұмыс істейді. 

Елдің бас қаласы белсенді де дарынды 
жастарды тартып тұрады. Талапкерлер үшін 
Назарбаев Университетінің, Астана медицина 
университетінің, Қазақ ұлттық өнер универси-
тетінің, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлт-
тық университетінің, Қазақ ұлттық хореография 

академиясының, С. Сейфуллин атындағы Қазақ 
агротехникалық университетінің, Қазақ гумани-
тарлық-заң университетінің және басқа да оқу 
орындарының есігі айқара ашық.

Мынадай әлеуметтік бағдарламалар жұмыс 
істеп дамуда: «Нұрлы жер», «Қолжетімді баспа-
на–2020» тұрғын үй құрылысы бағдарламала-
ры, «Бизнестің жол картасы–2020» шағын және 
орта бизнесті қолдау бағдарламасы, студенттер 
жұмысқа барып қаланы көгалдандыруға қаты-
сатын «Жасыл Ел» бағдарламасы жұмысшы ма-
мандықтарын бағдарлау және тарату жөніндегі 
«Менің дұрыс таңдауым» кешенді шарасы.

Перенос столицы дал мощный импульс разви-
тию региона. Быстрорастущий потребитель-

ский рынок, инфраструктура и высокие темпы 
роста экономики привлекает инвесторов со все-
го мира. За 20 лет объем инвестиций составил  
9 трлн тенге. Астана стала крупным центром биз-
неса – здесь действуют более 120 тысяч  субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Главный город страны привлекателен для ак-
тивной и талантливой молодежи. Для абитури-
ентов открыты двери Назарбаев Университета, 
Медицинского университета Астана, Казахского 
национального университета искусств, Евразий-
ского национального университета им. Л.Н. Гуми-
лева, Казахской национальной академии хореогра-
фии, Казахского агротехнического университета  
им. С. Сейфуллина, Казахского гуманитарно-юри-
дического университета и других.

Успешно функционируют и развиваются соци-
альные программы: программа жилищного стро-
ительства «Нұрлы жер», «Доступное жилье – 
2020», Программа поддержки малого и среднего 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», Про-
грамма «Жасыл Ел», в рамках которой студенты 
направляются на работу и участвуют в озелене-
нии города, комплекс мероприятий «Мой пра-
вильный выбор» по профориентации и популя-
ризации рабочих специальностей. 

Moving of the capital has given a big boost to the 
region's development. Fast growing consum-

er market, infrastructure and high growth rates of 
economy attract investors from around the world. 
For 20 years the investments have amounted KZT 
9 trillion. Astana became a major business center– 
here more than 120 thousand small and medium 
businesses are operating. 

The country's main city is attractive for active and 
talented youth. School graduates are free to enter 
Nazarbayev's University, Medical University of As-
tana, Kazakh National University of Arts, Eurasian 
National University named after L.N. Gumilyov, Ka-
zakh National Academy of Choreography, Kazakh 
Agrotechnical University named after S. Seifullin, 
Kazakh Humanitarian Law University and others. 

Social programs such as “Nurly Jer”, “Affordable 
Housing –2020”, Small and medium business sup-
port program “Roadmap of business 2020”, Program 
“Zhasyl El”, under which students are directed to 
work and participate in municipal forestry, package 
of activities “My right choice” for professional ori-
entation and popularization of worker's professions, 
are successfully operating and developing. 
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«ASTANA» жастарды да-
мыту орталығы» қоғамдық 
бірлестігі, «BestForKids» 
қоғамдық қоры, «Үнсіз 
әлем» қоғамдық қоры, «Нұр 
Әлем Қазақстан» қоғамдық 
 мейірімділік қоры, «ДОС» тәу-
елсіз өмір мүгедектердің қоғам-
дық бірлестігі, «Океан-Арт» 
шығармашылық арт-терапия 
орталығы, HumanhealthInstitute 
қоғамдық бірлестігі қаладағы 
волонтерлік қозғалысты құрай-
ды. Жүйелі түрде жастар фе-
стивальдары, жарыстары, тре-
нингтер өткізіледі.

Бүгінгі Астана – жаһандық 
интеграцияның, қауіпсіздік пен 
бейбітшіліктің орталығы. Аста-
на Еуропадағы қауіпсіздікпен 
әріптестік жөніндегі Ұйымның 
ХХІ ғасырдағы бірінші саммиті 
өткізілетін, ҮІІ Қысқы Азия 
ойындары, ХҮІІІ Бүкіләлемдік 
туристік ұйымдардың бас Ас-
самблеясының сессиясы, Си-
рия жөніндегі бейбіт келісім-
дер, ШЫҰ өткізілетін қалаға 
айналды. Жүйелі түрде әлемдік 
діндер басшыларының съез-
дері, Астана экономикалық фо-
румы өткізіледі.

ЭКСПО халықаралық көр-
месі өткен кезде қала әлемнің 
100-ден астам мемлекетінің де-
легациясын қабылдады. 

2017 жылғы туристік ағым-
ның күшеюі аймақтың тури-
стік саласын дамытуға үлкен 
екпін берді. Астана мейманда-
ры мұражайларға, театрларға, 
кітапханаларға, демалыс са-
ябақтарына, кинотеатрларға, 
циркке бара алады. Қаланың 
туристерге сервистік қызмет 
көрсететін мынадай мекеме-
лері жұмыс істейді: «Rixos 
Президент Отель», «Radisson 
Hotel», «Hilton Garden Inn», 
«The Ritz-Carlton Astana», «Пе-
кин Палас», «Ibis Astana».

Общественное объединение «Центр разви-
тия молодежи ASTANA», общественный 

фонд BestForKids, общественный фонд «Үн-
сіз әлем», общественный благотворительный 
фонд «Нур Алем Казахстан», общественное 
объединение инвалидов Центр «Независимая 
жизнь «ДОС», творческий центр арт-тера-
пии «ОкеанАрт», общественное объединение 
HumanhealthInstitute составляют волонтерское 
движение в городе. Регулярными стали моло-
дежные фестивали, соревнования, тренинги. 

Столица сегодня – это центр глобальной 
интеграции, безопасности и миротворчества. 
Астана стала местом проведения первого в XXI 
веке саммита Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, VII зимних Азиат-
ских игр, XVIII Сессии Генеральной ассамблеи 
всемирной туристкой организации, мирных пе-
реговоров по Сирии, встречи участников ШОС. 
На регулярной основе проходят Съезды лидеров 
мировых религий, Астанинский экономический 
форум. Город встретил делегации из более чем 
100 стран мира во время проведения междуна-
родной выставки EXPO.

Увеличение туристического потока в 2017 году 
дало новый виток развития туристической отрас-
ли региона. Для гостей столицы доступны музеи, 
театры, библиотеки, парки отдыха, кинотеатры, 
цирк. Город имеет широкие возможности для 
сервисного обслуживания туристов: здесь функ-
ционируют гостиницы «Rixos Президент Отель», 
«Radisson Hotel», «Hilton Garden Inn», «The Ritz-
Carlton Astana», «Пекин Палас», «Ibis Astana».

The public association “Youth Development 
Center ASTANA”, BestForKids public foun-

dation, “Unsiz Alem” public foundation, Nur 
Alem Kazakhstan public charitable foundation, 
public association of disabled people “DOS In-
dependent life”, creative center of art therapy 
“OceanArt”, public association Humanhealth-
Institute represent a volunteer movement in the 
city. Youth festivals, contests, trainings have be-
come regular.

The capital today is the center of global in-
tegration, security and peacemaking. Astana be-
came the venue for the first in the 21st centu-
ry summit of the Organization for Security and 
Cooperation in Europe, the seventh Asian Winter 
Games, the Eighteenth Session of the General 
Assembly of the World Tourism Organization, 
peace talks on Syria, meeting of the SCO mem-
bers. The congresses of World Religions Leaders, 
the Astana Economic Forum are held on a regular 
basis. The city accepted delegations from more 
than 100 countries of the world during EXPO in-
ternational exhibition.

The increase in tourist flow in 2017 put a spin 
on development of the tourism industry in the 
region. There are museums, theaters, libraries, 
leisure parks, cinemas, a circus are available for 
guests of the capital. The city has ample oppor-
tunities for servicing tourists: the hotels Rixos 
President Hotel, Radisson Hotel, Hilton Garden 
Inn, The Ritz-Carlton Astana, Peking Palace, Ibis 
Astana function here.
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Астананың архитектуралық келбеті – Кисе 
Куракава, Норман Фостер, Манфреди Ни-

колетти сияқты атақты архитекторлар жо-
баларының жүзеге асуының нәтижесі. Қала 
құрылысындағы ерекше ескерткіштер қата-
рында «Бейбітшілік және келісім сарайы», Қа-
зақстан Республикасының Ұлттық мұражайы, 
«Әзірет Сұлтан» мешіті, «Астана Опера» опе-
ра және балет театры, «Хан Шатыр», «Назар-
баев – Орталығы», сондай-ақ қаланың мақта-
нышы – Бәйтерек кешені бар.

Спорт объектілері арасында «Қазақстан спорт 
Сарайы» ерекше көрінеді. «Алатау», «Астана Аре-
на», «Алау» Мұз сарайы, «Сарыарқа» веложолы 
жарыстар мен спорттық шаралар өткізудің барлық 
халықаралық стандарттарына жауап береді. 2018 

жылы қаланың тұрғындары мен меймандары үшін 
Ботаникалық бақша есігін айқара ашты. 

Астананың 20 жылдығы құрметіне аймақтар 
мынадай сыйлықтар жасады: Алматы әкімшілі-
гінен «Almaty balabaqshasy» балалар бақшасы, 
Қарағанды облысының әкімшілігінен «Қазақ 
еліне мың алғыс» монументімен қоса «Ұлы-
тау аллеясы», Ақтөбе облысынан «Бейбітшілік 
қабырғасы», Алматы облысынан «Жетісу» са-
ябағы, Шығыс Қазақстан облысынан жарық 
музыкалы субұрқағы, Маңғыстау облысынан 
«Достық үйі» және басқалар. Олар басқа да 
қисапсыз гүлзарлармен, саябақтармен және 
субұрқақты аллеялармен бірге Қазақстанның 
орталық қаласының айрықша табиғи-ландшаф-
тық көрінісін құрайды.

Архитектурный облик столицы – результат 
воплощения проектов именитых архитекто-

ров – Кисё Курокавы, Нормана Фостера, Ман-
фреди Николетти. Среди уникальных памятни-
ков градостроительства особое место занимают 
«Дворец мира и согласия», Национальный музей 
Рес публики Казахстан, мечеть «Хазрет Султан», 
театр оперы и балета «Астана Опера», «Хан Ша-
тыр», «Назарбаев-Центр», а также «визитная 
карточка» города – комплекс Байтерек. 

Среди спортивных объектов особо выделя-
ются Дворец спорта «Казахстан», Дворец спор-
та «Алатау», «Астана Арена», Ледовый дворец 
«Алау», велотрек «Сары Арка», отвечающие 
всем международным стандартам проведения со-
ревнований и спортивных мероприятий. В 2018 
году для жителей и гостей города открыл свои 
двери Ботанический сад.

К 20-летию столицы регионы преподнесли 
свои подарки: от акимата Алматы – детский сад 
Almaty balabaqshasy, аллея «Ұлытау» с монумен-
том «Қазақ еліне мың алғы» – от Карагандин-
ской области, «Стена мира» – от Актюбинской 
области, парк «Жетысу» – от Алматинской об-
ласти, светомузыкальный фонтан – от Восточ-
но-Казахстанской области, «Дом дружбы» – от 
Мангистауской области и другие. Они, наряду с 
многочисленными скверами, парками и аллеями 
с фонтанами, формируют уникальный природ-
но-ландшафтный фон сердца Казахстана.

The architectural image of metropolis is the 
result of implemented projects of famous ar-

chitects such as Kisho Kurokawa, Norman Foster 
and Manfredi Nicoletti. Among the unique mon-
uments of town planning a special place is oc-
cupied by the Palace of Peace and Harmony, the 
National Museum of the Republic of Kazakhstan, 
the Hazret Sultan mosque, the Astana Opera and 
Ballet Theater, Khan Shatyr, Nazarbayev Center, 
as well as the city landmark – Baiterek complex.

Among sports facilities, the Kazakhstan Pal-
ace of Sports, the Alatau Palace of Sports, Asta-
na Arena, Alau Ice Palace, Sary Arka cycle track 
meeting all international standards for competi-
tions and sporting events stand out. In 2018, the 
Botanical Garden opened its doors for residents 
and guests of the city.

For the 20th anniversary of the capital, the re-
gions presented their gifts: Almaty Balabaqshasy 
kindergarten from the Almaty Akimat, Ulytau 
alley with “Kazak elіne myn alghy” monument 
from the Karaganda oblast, “Wall of Peace” from 
Aktobe oblast, Zhetysu Park from Almaty oblast, 
a musical fountain from the East Kazakhstan 
oblast, “Friendship House” from the Mangystau 
oblast and others. They, along with numerous 
squares, parks and avenues with fountains, form 
a unique natural landscape background of the 
heart of Kazakhstan.
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«Астана қа-
зақст андықт арға 
табысқа жету үшін 
мақсатыңды ай-
қын қойып, оған қол 
жеткізу үшін әр күн 
сайын еңбектену ке-
рек екенін көрсет-
ті. Қазақстан халқы 
бұл маңызды дәрісті 
игеріп алды. Аста-
на Қазақстандағы 
жаңа дәстүрдің – 
құру және жеңіске 
жету дәстүрінің не-
гізін қалады!».

Н. Назарбаев

«Астана показала 
казахстанцам, что 
для успеха нужно 
лишь четко видеть 
цель и каждый день 
работать над ее до-
стижением. И этот 
важный урок народ 
Казахстана усвоил 
твердо. Астана за-
ложила начало новой 
традиции Казахста-
на – традиции стро-
ить и побеждать!».

Н. Назарбаев

“Astana has shown 
to Kazakhstani peo-
ple that for success 
one should clearly 
see the purpose and 
daily work to achieve 
it. This lesson Ka-
zakhstani people have 
learned well. Astana 
has laid down a new 
tradition of Kazakh-
stan – the tradition to 
build and win!”.

N. Nazarbayev
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PROFILES OF THE NUR-SULTAN CITY 
MASLIKHAT DEPUTIES
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Абден Қарақат Жақсылыққызы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қалалық мәслиха-

тының депутаты. Әлеуметтік-мәдени дамыту 
мәселелері жөніндегі комиссия төрағасының 
орынбасары. 

Қарақат Жақсылыққызы Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік қызмет жүйесінде 15 жыл-
дан астам жұмыс істеді. Қазір «Нұр Бөбек» ком-
паниясын басқарады, «Қазақ-Қызы» қоғамдық 
бірлестігіне жетекшілік етеді. Ол экономика ғылы-
мының кандидаты, «Қазақ-Қызы» мәдени-салау-
аттылық тәрбие берудің әйелдер институты» жо-
басының авторы және журналдың бас редакторы. 

Қарақат Жақсылыққызының депутаттық қыз-
меті әлеуметтік салаға бағытталған. Ол жетім 
балаларды, тұрғын үймен қамтамасыз ету мәсе-
лесімен белсенді түрде айналысады, балалар 
үйінің түлектеріне тәрбие береді. Депутат ба-
лабақшалар мен орталықтарды одан әрі дамы-
ту арқылы мектепке дейінгі білім беруді жақ-
сартуды қолдайды. Оның қолдауы арқылы даму 
қарқыны ерекше балалардың құқығын қорғауға 
зор көңіл бөлінеді. Депутат сондай-ақ, сабақтар 
мен лекция лар өткізу арқылы мектептегі мәде-
ни-салауаттылық тәрбие беру тақырыбын кө-
тереді. Депутат қызметінің тағы да бір бағыты 
гендерлік теңдік болып табылады.

19 сайлау округінің депутаты құрамына При-
городный және Тельман тұрғын үй алқаптары 
кіретін қаланың шеткі жағын дамыту мәселе-
сін көтерді. Оның талабы бойынша мұнда жол 
тәртіпке келтіріліп, мектептер, балабақшалар мен 
басқа да объектілер құрылысын жүргізу жоспары 
бекітілді. Пригородный кентінің балалары тегін 
мектеп автобусымен қамтамасыз етілді.

Астананың әлеуметтік-экономикалық дамуы-
на қосқан үлесі үшін Қарақат Жақсылыққызы 
«Құрмет» орденімен марапатталған.

АБДЕН
ҚАРАҚАТ ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ

АБДЕН 
ҚАРАҚАТ ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ

ABDEN 
QARAQAT ZHAQSYLYQQYZY

Абден Қарақат Жақсылыққызы, депутат 
маслихата города Нур-Султан VI созыва. 

Заместитель председателя комиссии по со-
циально-культурному развитию.

Қарақат Жақсылыққызы более 15 лет прорабо-
тала в системе государственной службы Респуб-
лики Казахстан. В настоящее время возглавляет 
компанию «Нұр Бобек», руководит обществен-
ным объединением «Қазақ-Қызы». Она кандидат 
экономических наук, автор проекта «Женский 
институт культурно-нравственного воспитания 
«Қазақ-Қызы» и главный редактор журнала.

Депутатская деятельность Қарақат Жақ-
сылыққызы направлена на социальный блок. 
Она активно занимается вопросами детей-си-
рот, в том числе обеспечения их жильем, осу-
ществляет наставничество над воспитанниками 
детского дома. Депутат выступает за охват де-
тей качественным дошкольным образованием 
путем дальнейшего развития частных садов и 
центров. При ее поддержке создаются условия, 
при которых защищаются права детей, имею-
щих особенности в развитии. Поднимает депу-
тат и тему культурно-нравственного воспитания 
в школах посредством проведения лекций и за-
нятий. Еще одним из вопросов в деятельности 
депутата является гендерное равенство. 

Депутат от 19 избирательного округа, куда 
входят жилые массивы Пригородный и Тельма-
на, поднимает вопрос развития окраин города. 
По ее настоянию здесь приведены в порядок 
дороги, утверждены планы по строительству 
школ, детских садов и других объектов. Дети 
поселка Пригородный обеспечены бесплатными 
школьными автобусами.

За вклад в социально-экономическое разви-
тие столицы Қарақат Жақсылыққызы награжде-
на орденом «Құрмет».

Abden Qaraqat Zhaqsylyqqyzy, deputy of 6th 
Maslikhat of Nur-Sultan city. Deputy Chair-

man of the Standing Commission for Cultural 
and Social Development.

Qaraqat Zhaqsylyqqyzy for more than 15 years 
has worked in the civil service of the Republic of 
Kazakhstan. Currently she is the head the company 
Nur Bobek and also at the helmet of Qazaq-Qyzy 
public association. She is a Candidate of Econom-
ic Sciences, the author of the project “Qazaq-Qyzy 
Women's Institute of Cultural and Moral Educa-
tion” and the chief editor of a journal.

The deputy activity of Qaraqat Zhaqsylyqqyzy 
is socially oriented. She is actively dealing with 
issues of orphans including provision of housing 
for them, gives guidance to pupils of orphanage. 
The deputy advocates coverage of children with 
high-quality pre-school education by further de-
velopment of private kindergartens and centers. 
She contributes to create the conditions, in which 
the rights of children having peculiarities in devel-
opment are protected. The deputy also pushes the 
issue of cultural and moral education in schools by 
means of holding lectures and trainings. Another 
one activity of the deputy is gender equality. 

She is the deputy from election district 19, which 
includes the housing estates Prigorodny and Tel-
man. So she raises the question of developing sub-
urbs of the city. On her insistence the local roads 
have been repaired, the plans for construction of 
schools, kindergartens and other facilities have 
been approved. The children of Prigorodny suburb 
have been provided with free school buses. 

For the contribution to social and economic de-
velopment of the capital Qaraqat Zhaqsylyqqyzy 
was awarded with the Qurmet Order. 



НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАЛЫҚ МӘСЛИХАТЫ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ ӨМІРБАЯНДЫҚ ОЧЕРКТЕРІ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН PROFILES OF THE NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT DEPUTIES

202 203НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  MASLIKHAT OF THE NUR-SULTAN НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  MASLIKHAT OF THE NUR-SULTAN

Аюпов Аман Блялұлы, VI шақырылған 
Нұр-Сұлтан қалалық мәслихатының 

депутаты. Құрылыс, экология, көлік,  сауда 
және тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық мәселелері жөніндегі тұрақты ко-
миссияның мүшесі. 

Қазақстанның жаңа астанасының туған күніне 
Аман Аюпов соңынан «Фирма «Алкон+» аталған 
«Алкон» ЖШС аллюмин бітімдері өндірісі жөнін-
дегі кәсіпорынды ұйымдастырды. Бұл фирманың 
өнімдері республикалық маңыздағы мынадай 
объектілер құрылысында қолданылды – Астана 
әуежайы, «НК «Қазақстан темір жолы» ҰҚ» АО 
ғимараты, «Marriott» кешені, ЭКСПО-2017 ха-
лықаралық көрмесінің объектілері және т.б.

Аман Блялұлы депутат болған жылдары өз 
округіне танылды, қоғамның үлкен құрметіне 
ие. Оның сайлаушылармен жүйелі түрде кез-
десіп, олардың тұрғын үйге, көлікке, әлеумет-
тік қамтуға байланысты мәселелерін шешіп 
беруіне де таңқалуға болмайды, мәселен үш 
жылдың ішінде азаматтардың шағымы бойын-
ша 15 аула көгалдандырылды. Депутат Ұлы 
Отан соғысының ардагерлеріне, мүмкіндігі 
 шектеулі азаматтардың және аз қамтылған отба-
сылардың шағымдарына айрықша көңіл бөледі. 
Мейірімділік – оқушыларға, зейнеткерлерге, 
мұқтаждарға көмектесуге бейім тұратын Аман 
Аюповтың өмірінің басты қағидасы.

Астананы дамытуға қосқан үлесі үшін Аман 
Блялұлы «Ерен еңбегі үшін» медалімен, «Қа-
зақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне  
25 жыл», «Астана 20 жыл» мерекелік медальда-
рымен марапатталған және «Қазақстанның құр-
метті құрылысшысы» төсбелгісіне ие.

АЮПОВ 
АМАН БЛЯЛҰЛЫ

АЮПОВ 
АМАН БЛЯЛЕВИЧ

AYUPOV 
AMAN BLYALEVICH

Аюпов Аман Блялевич, депутат маслихата 
города Нур-Султан VI созыва. Член посто-

янной комиссии по вопросам строительства, 
экологии, транспорта, торговли и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В год рождения новой столицы Казахстана Аман 
Аюпов организовал предприятие по производству 
алюминиевых конструкций ТОО «Алкон», позже 
переименованное в «Фирма «Алкон+». Продук-
цию этой фирмы применяли при строительстве 
многих объектов республиканского значения – аэ-
ропорта Астаны, здания АО «НК «Казахстан темір 
жолы», комплекса «Marriott», объектов междуна-
родной выставки ЭКСПО–2017 и не только.

За годы своей депутатской деятельности Аман 
Блялевич стал узнаваемым в своем округе, поль-
зуется уважением общественности. И не удиви-
тельно, ведь он регулярно встречается с избира-
телями и решает их проблемы – в сфере ЖКХ, 
транспорта, соцобеспечения. Например, за три 
года работы только по обращениям граждан были 
благоустроены 15 дворов. Постоянную заботу 
депутат проявляет по отношению к ветеранам 
Великой Отечественной войны, особое внимание 
уделяет обращениям граждан с ограниченны-
ми возможностями и малообеспеченных семей. 
Благотворительность – неотъемлемая часть жиз-
ни Амана Аюпова, который старается помогать 
школьникам, пенсионерам, нуждающимся.

За вклад в развитие столицы Аман Блялевич 
награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», юбилей-
ными медалями «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республика-
сының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астана 10 жыл», 
«Астана 20 жыл» и почетным нагрудным Знаком 
«Қазақстанның құрметті құрлысшысы». 

Ayupov Aman Blyalevich, deputy of 6th Mas-
likhat of Nur-Sultan city. Member of the 

Standing Commission for construction, environ-
ment, transport, commerce and housing mainte-
nance and utilities.

In the year of birth of the new capital of Ka-
zakhstan, Aman Ayupov organized the aluminum 
structures manufacturing enterprise Alkon LLP, lat-
er renamed as Firma Alkon +. The products of this 
company were used in the construction of many 
objects of republican significance – the Astana air-
port, the building of Kazakhstan Temir Zholy Ka-
zakhstan JSC, Marriott complex, facilities for the 
EXPO-2017 International Exhibition and not only.

Over the years of his activity as a deputy, Aman 
Blyalevich has become recognizable in his district, 
and respected by the public. And it is not surprising, 
because he regularly meets with voters and solves 
their matters – in the sphere of housing mainte-
nance and utilities, transport, and social security; 
for example for three years of his work, as many as 
15 courtyards have been landscaped in accordance 
with citizens' appeals. The deputy shows constant 
care in relation to the veterans of the Great Patri-
otic War; he pays particular attention to appeals of 
citizens with disabilities and low-income families. 
Charity is an inseparable part of Aman Ayupov’s 
life; he is doing his best to provide help to school-
children, retirees, and people in need.

For his contribution to the development of the 
capital, Aman Blyalevich was awarded the medal 
“For Excellence in Labor”, commemorative med-
als “20 Years of Independence of the Republic of 
Kazakhstan”, “25 Years of Independence of the Re-
public of Kazakhstan”, “10 years of Astana”, “10 
years of Astana” and Award Pin “Honorable Build-
er of Kazakhstan”.
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Саят Нұрланұлы Батпенов, VI шақырылған 
Нұр-Сұлтан қалалық мәслихатының де-

путаты, бюджет, экономика, өнеркәсіп және 
кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі тұрақты ко-
миссияның мүшесі.

Саят Батпенов – триатлон федерациясының 
бас хатшысы. Ол балалардың «TemirBala» три-
атлон бағдарламасын құрудың бастамашысы, 
салауатты өмірдің белсенді жақтасы. Оны жас 
ұрпаққа үлгі болады деуге толық негіз бар. 32 
жасында ол екі жоғарғы экономикалық білімге 
және іскерлік әкімшілік магистрі дәрежесіне ие 
болды, үш тіл біледі, бизнес құрылымдар мен 
ұлттық компанияларда сәтті жұмыс істеді.

Басты депутаттық мақсаты – сайлаушылар 
талабына жауап беру. Саят Батпеновтің арала-
суымен өз округінде жолдар, үйлерге апаратын 
соқпақтар, су құбырлары салынып, жөнделді, 
автотұрақ жабдықталды, спорт және балалар 
алаңдары, көшеге тренажерлар жасалды. Аула-
ларға 1500 өскін отырғызылды.

Әлеуметтік бағыттағы көптеген жобаларға 
қатысып, мұқтаж отбасыларына, мүмкіндігі 
шектеулі адамдарға қолдау көрсетіп, ардагер-
лер мен зейнеткерлерге шаралар ұйымдастыру 
арқылы Саят Батпенов округ тұрғындарының 
құрметіне бөленген. 

Саят Батпенов депутат есебінде Астана биз-
несінің өзекті мәселелерін шешеді, сондай-ақ 
«Атамекен» кәсіпкерлер Палатасы аймақтық 
кеңесінің құрамына енеді. Одан да басқа жас де-
путат – «Nur Otan» партиясының белсенді мүшесі.

Белсенді қызметі үшін Саят Батпенов 
 «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне   
25 жыл» мерекелік медалімен марапатталған.

БАТПЕНОВ
САЯТ НҰРЛАНҰЛЫ

БАТПЕНОВ
САЯТ НУРЛАНОВИЧ

BATPENOV 
SAYAT NURLANOVICH

Саят Нурланович Батпенов, депутат маслиха-
та города Нур-Султан VI созыва, член посто-

янной комиссии по вопросам бюджета, экономи-
ки, промышленности и предпринимательства.

Саят Батпенов – генеральный секретарь Фе-
дерации триатлона столицы. Он один из иници-
аторов создания программы развития детского 
триатлона «TemirBala», активный приверженец 
здорового образа жизни. Его смело можно назвать 
примером для молодого поколения: в 32 года у 
него два высших экономических образования и 
степень магистра делового администрирования, 
он владеет тремя языками, успел поработать в 
бизнес-структурах и национальной компании.

Главное в депутатской деятельности – реаги-
ровать на запросы избирателей. При содействии 
Саята Батпенова во вверенном ему округе постро-
ены и отремонтированы дороги, проезды к домам, 
водопроводы, оборудованы автостоянки, установ-
лены спортивные и детские площадки, уличные 
тренажеры. Дворы украсили 1500 саженцев.

Участвуя во многих проектах социального на-
правления, оказывая поддержку нуждающимся 
семьям, людям с ограниченными возможностями, 
проводя значимые мероприятия для ветеранов и 
пенсионеров, Саят Батпенов заслужил уважение 
жителей округа.

Как депутат, Саят Батпенов решает актуальные 
вопросы бизнеса столицы, тем более, что он вхо-
дит и в состав регионального совета Палаты пред-
принимателей «Атамекен». Кроме того, молодой 
депутат – активный член партии «Nur Otan».

За инициативную деятельность Саят Батпенов 
отмечен юбилейной медалью «Қазақстан Рес-
публикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».

Sayat Nurlanovich Batpenov, deputy of 6th 
Maslikhat of Nur-Sultan city, member of the 

Standing Commission for Budget, Economy, In-
dustry and Entrepreneurship.

Sayat Batpenov – Secretary General of the Asta-
na Triathlon Federation. He is one of the initiators 
of the children's triathlon development program 
“TemirBala”, an active supporter of a healthy life-
style. He can boldly be called an example for the 
younger generation: at the age of 32, he has two 
degrees in economics and a master's degree in busi-
ness administration; he speaks three languages, and 
has worked in business and a national company.

The main thing in deputy activities is to respond 
to voters’ requests. Due to Sayat Batpenov’s insis-
tence, roads, driveways to houses, water pipes have 
been built and renovated in his electoral district, 
parking lots have been arranged, sports and chil-
dren's playgrounds and outdoor fitness equipment 
have been installed. Courtyards have been land-
scaped with 1500 seedlings.

Participating in many social projects, support-
ing needy families, people with disabilities, con-
ducting significant events for veterans and retir-
ees, Sayat Batpenov has earned the respect of the 
district residents.

As a deputy, Sayat Batpenov addresses pressing 
issues of business entities based in the capital, the 
more especially as he is also a member of the Re-
gional Council of the Chamber of Entrepreneurs 
“Atameken”. In addition, the young deputy is an 
active member of the Nur Otan party.

For his proactive efforts, Sayat Batpenov was 
awarded with the commemorative medal “25 Years 
of Independence of the Republic of Kazakhstan”.
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Бекішев Есенжол Түскенұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қаласы мәслихаты-

ның депутаты, сондай-ақ IV және V шақы-
рылған Астана қаласы мәслихатының 
депутаты. Бюджет, экономика, өнеркәсіп және 
кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі тұрақты ко-
миссияның мүшесі. 

Есенжол Түскенұлы еңбек жолын ҚР ІІМ Ве-
домстводан тысқары күзет қызметінен бастады, 
ал 1991 жылдан қазірге кезге дейін «Фирма Бек-
зат» ЖШС-ның директоры. 

Осы тәжірибелі депутаттың күш салуының 
арқасында оның сайлау округінде көп нәрсе 
жасалды. Жанкелдин, Торайғыров, Лермонтов, 
Күлтегін, Гастелло, Аймауытов, Қошқарбаев, 
Валиханов көшелері реконструкцияланып, тро-
туарлар жөнделді, тұрғын үй модернизациясы 
бағдарламасы бойынша аулалар реконструкция-
лануда. Тұрғындардың тұрмыс сапасын жақ-
сарту үшін «Океан», «Астаналық», «Верхови-
на» ПИК-терінде үлкен жұмыстар жүргізілуде. 
Тұрғын үй құрылысы жалғасуда. Есенжол Бекі-
шев Ұлы Отан соғысының ардагерлерін, басқа 
да ардагерлерді әлеуметтік қорғауға ерекше 
көңіл бөледі. Аға ұрпақтың өкілдерінің сұраны-
мына сәйкес өткізілген мерекелік шаралар мен 
акциялар ауқымында материалдық көмек көрсе-
туді ұмытпайды, көпбалалы және аз қамтылған 
отбасылардың балаларын мектепке жинауға 
көмектеседі. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың 
мұқтажы депутаттың басты назарында. Есенжол 
Түскенұлы – №4 қазақ мектеп-гимназиясының 
байырғы досы және белсенді демеушісі.

Жұмысы мен депутаттық қызметі барысында 
«Құрмет» орденімен, «Ерен еңбегі үшін» ме-
далімен, көптеген мерейтойлық марапаттармен 
марапатталған. 

БЕКІШЕВ 
ЕСЕНЖОЛ ТҮСКЕНҰЛЫ

БЕКИШЕВ 
ЕСЕНЖОЛ ТУСКЕНОВИЧ

BEKISHEV 
ESENZHOL TUSKENOVICH

Бекишев Есенжол Тускенович, депутат мас-
лихата города Нур-Султан VI созыва, а 

также депутат маслихата города Астаны IV 
и V созывов. Член постоянной комиссии по 
вопросам бюджета, экономики, промышлен-
ности и предпринимательства.

Трудовой путь Есенжол Тускенович начинал со 
службы во Вневедомственной охране МВД РК, а 
с 1991 и по настоящее время он является директо-
ром ТОО «Фирма Бекзат».

Благодаря усилиям этого опытного депутата 
в его избирательном округе сделано многое. Ре-
конструированы улицы Жангильдина, Торайгы-
рова, Лермонтова, Култеген, Гастелло, Аймауто-
ва, Кошкарбаева, Валиханова, отремонтированы 
тротуары, продолжается реконструкция дворов по 
программе модернизации ЖКХ. Для улучшения 
качества жизни населения большая работа ведет-
ся с КСК «Океан», «Астаналык», «Верховина». 
Продолжается жилищное строительство. Особое 
внимание Есенжол Бекишев уделяет социальной 
поддержке ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных конфликтов. Не 
забывает оказывать материальную помощь в рам-
ках акций и праздничных мероприятий по мере 
поступления обращений от представителей стар-
шего поколения, помогает собирать в школу ребят 
из многодетных и малообеспеченных семей, на 
постоянном контроле депутата – чаяния людей с 
ограниченными возможностями. Есенжол Туске-
нович – давний друг и активный спонсор казах-
ской школы-гимназии №4.

За годы работы и депутатской деятельности 
награжден орденом «Құрмет», медалью «Ерен 
еңбегі үшін», многочисленными юбилейными 
наградами.

Esenzhol Tuskenovich Bekishev, deputy of 
the 6th Maslikhat of Nur-Sultan city, as 

well as Deputy of the 4th and 5th Maslikhats of 
Astana city. Member of the Standing Commis-
sion for Budget, Economy, Industry and Entre-
preneurship.

Esenzhol Tuskenovich began his career as an of-
ficer in the non-departmental security service of the 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Ka-
zakhstan, and from 1991 to the present, he has been 
the director of Bekzat Firm LLP.

Thanks to the efforts of this experienced dep-
uty, much has been done in his electoral district. 
The following streets were renovated: Jangil-
din, Toraigyrov, Lermontov, Kultegen, Gastello, 
Aimautov, Koshkarbayev, Walikhanov; the side-
walks were repaired, with ongoing renovation of 
the courtyards under the program of moderniza-
tion of housing and public utilities. To improve 
the quality of life of the population, a great deal 
of work is being done with apartment owners' co-
operatives (KSK) “Okean”, “Astanalyk”, “Verk-
hovina”. Housing construction continues. Esen-
zhol Tuskenovich Bekishev pays special attention 
to social support of veterans of the Great Patri-
otic War and participants in local conflicts. He 
provides material assistance in the framework of 
actions and festive events upon the requests from 
the older generation; he helps to get children from 
large and low-income families ready for school; 
and the wants and needs of people with disabilities 
are constantly monitored by the deputy. Esenzhol 
Tuskenovich is a long-time friend and active spon-
sor of the Kazakh school-gymnasium #4.

For his great efforts and parliamentary activity, he 
was awarded the Order of Qurmet, the medal “For 
Excellence in Labor”, and numerous jubilee awards.
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Гаипов Зулфухар Сұлтанұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қалалық мәслихаты-

ның депутаты. Әлеуметтік-мәдени дамыту 
мәселелері жөніндегі комиссия мүшесі. 

Зулфухар Сұлтанұлы бүкіл қызметтік өмірін 
білім беруге арнаған – ол әл-Фараби атындағы 
Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінде, Білім 
және ғылым министрлігінің құрылымдарында 
жұмыс істеді. Соңғы бес жылда көлік және ком-
муникациялар колледжін басқарады және тәжіри-
бесінің арқасында осы оқу орнын саланың көш-
басшылары қатарына шығарды. 

Зулфухар Гаипов сайлаушылармен жұмыс ба-
рысында бірде-бір шағымды ескерусіз қалдыр-
майды. Олардың арасында дәрі-дәрмек бағасы, 
баласы әскер қатарында қайтыс болған анаға үй 
салып беру де бар. Оның депутаттық қызметінің 
үлкен бөлігі көгалдандыру мәселесіне бағыт-
талған. Мәселен, Зулфухар Сұлтанұлы сайлаушы-
лар сұрауы бойынша жолдардың, инженерлік то-
раптардың құрылысы мен реконструкциясына, 
Көктал-2 тұрғын үй аймағындағы көше жарығына 
бақылау жүргізді. Аға ұрпақтың, көпбалалы және 
аз қамтылған отбасылардың, балалар үйлерінің 
мұқтажы да депутаттың тұрақты бақылауында.

Зулфухар Гаипов «Құрмет» орденімен, «Ерлігі 
үшін» медалімен, мерекелік медальдармен, «ҚР 
Білім беру ісінің Құрметті қызметкері» төсбел-
гісімен марапатталған. «Nur Otan» партиясы 
төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтан Қазақстан Рес-
публикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихатта-
рына депутат сайлауларын өткізуге белсенді қа-
тысқаны үшін Алғыс хат алған. Чернобыль атом 
стансасындағы апатты басушы есебінде де көпте-
ген марапатқа ие. 

ГАИПОВ 
ЗУЛФУХАР СҰЛТАНҰЛЫ

ГАИПОВ
ЗУЛФУХАР СУЛТАНОВИЧ

GAIPOV 
ZULFUKHAR SULTANOVICH

Гаипов Зулфухар Султанович, депутат мас-
лихата города Нур-Султан VI созыва. Член 

постоянной комиссии по вопросам социаль-
но-культурного развития. 

Вся трудовая деятельность Зулфухара Сул-
тановича связана с системой образования – он 
работал в Казахском государственном наци-
ональном университете им. Аль-Фараби, в 
структурах Министерства образования и нау-
ки. Последние пять лет возглавляет столичный 
колледж транспорта и коммуникаций и, благо-
даря своему опыту, сумел вывести учебное за-
ведение в число лидеров отрасли. 

В своей работе с избирателями Зулфухар 
Гаипов не упускает ни одного обращения, будь 
это просьба о покупке лекарств или о помощи в 
строительстве дома для матери, чей сын погиб 
на воинской службе. Большой блок депутат-
ской деятельности посвящен вопросам благо-
устройства. Например, по запросу избирателей 
Зулфухар Султанович инспектировал ход стро-
ительства и реконструкции дорог, инженерных 
сетей, уличного освещения в жилом массиве 
Коктал-2. На контроле депутата нужды стар-
шего поколения, многодетных и малообеспе-
ченных семей, детских домов. 

Зульфухар Гаипов награжден орденом «Құр-
мет», медалью «Ерлігі үшін», юбилейными 
медалями, нагрудным Знаком «ҚР Білім беру 
ісінің Құрметті қызметкері», Благодарственным 
письмом от Председателя партии «Nur Otan»   
Н.А. Назарбаева за активное участие в проведе-
нии выборов депутатов Мажилиса Парламента 
и маслихатов Республики Казахстан. Имеет ряд 
наград и как ликвидатор последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции.

Zulfukhar Sultanovich Gaipov, deputy of 6th 
Maslikhat of Nur-Sultan city. Member of the 

Standing Commission for Cultural and Social 
Development.

All labor activity of Zulfukhar Sultanovich is 
closely linked to education – he worked at the 
Kazakh State National University named after 
Al-Farabi, in the Ministry of Education and Sci-
ence. For the last five years, he has headed the 
Astana College of Transport and Communications 
and, thanks to his experience, has managed to 
bring the educational institution into the leading 
position in the industry.

Dealing with voters, Zulfukhar Gaipov does not 
miss a single appeal, whether it is a request to buy 
medicine or to build a house for a mother whose 
son died during military service. A great part of 
parliamentary activity is devoted to issues of land 
improvement. For example, at the request of vot-
ers, Zulfukhar Sultanovich inspected the progress 
of construction and renovation of roads, engineer-
ing networks, and street lighting in the Koktal-2 
residential area. The deputy holds the wants and 
needs of the older generation, large and low-in-
come families, and orphanages under control.

Zulfukhar Gaipov was awarded was awarded the 
Order of Qurmet, Medal “For Courage”, commem-
orative medals, Award Pin “Honorary Worker of 
Education of RK”, a letter of thanks from the Chair-
man of the party “Nur Otan” N. Nazarbayev for his 
active participation in the election of deputies to the 
Majilis Parliament and maslikhats of the Republic 
of Kazakhstan. He has a number of awards as a par-
ticipant in the liquidation of the Chernobyl nuclear 
power plant accident consequences.
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Гүлнар Аманжолқызы Данбаева, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 

депутаты, сондай-ақ IV және V шақырылған 
Астана қаласы мәслихатының депутаты. Заң-
дылық, құқық тәртібі және қоғаммен жұмыс 
жасау мәселелері жөніндегі комиссия төраға-
сының орынбасары.

Гүлнар Данбаева Астанада туып, сонда бой-
жетті, осында жоғары білім алды, әртүрлі бизнес 
құрылымдарында жұмыс істеді. 2006 жылдан 
«Астана» Корпоративтік қорын басқарады.

Гүлнар Аманжолқызының депутаттық тәжіри-
бесі үлкен – ол бір округтан мәслихатқа үш рет 
депутат болып сайланды. Депутат өзінің белсенді 
қоғамдық позицияның арқасында сайлаушыларды 
не толғандыратынын жақсы біледі, өз жұмысына 
жауапкершілікпен қарайды, жылдам шешім қа-
былдайды және өзіне жауапкершілік алудан қай-
мықпайды. Осы жылдар ішінде тұрғындармен 
қисапсыз кездесулер өткізіп, азаматтарды жеке 
қабылдады, ардагерлерге қолдау көрсетті. Гүлнар 
Аманжолқызы тұрақты түрде мейірімділік көме-
гін көрсетеді. Депутаттың күш салуымен аулалар 
көгалдандырылып, округтегі жолдарға асфальт 
төселді. Гүлнар Данбаева басқаратын Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген 
бюджет қаржысын пайдалануға бақылау жүргізу 
жөніндегі комиссия құрылыс объектілеріне байла-
нысты өтпелі шаралар жүргізеді. Соның нәтиже-
сінде анықталған кемшіліктер мен проблемалар 
тапсырыс берушінің, мердігердің және бағдарла-
ма әкімшісінің қатысуымен жылдам әрі оңтайлы 
шешіледі. Гүлнар Данбаеваның «Лучший пред-
приниматель» атағы бар. Ол «Құрмет» орденімен, 
«Ерен еңбегі үшін» медалімен, көптеген мерекелік 
медальдармен марапатталған.

ДАНБАЕВА
ГҮЛНАР АМАНЖОЛҚЫЗЫ

ДАНБАЕВА 
ГУЛЬНАРА АМАНЖОЛОВНА

DANBAEVA 
GULNARA AMANZHOLOVNA

Гульнар Аманжоловна Данбаева, депутат 
маслихата города Нур-Султан VI созыва, а 

также депутат маслихата города Астаны IV и 
V созывов. Заместитель председателя посто-
янной комиссии по вопросам законности, пра-
вопорядка и работе с общественностью.

Гульнар Данбаева родилась и выросла в Аста-
не, здесь же получила высшее образование, рабо-
тала в различных бизнес-структурах. С 2006 года 
возглавляет Корпоративный фонд «Астана».

Гульнар Аманжоловна имеет большой опыт 
депутатской работы – она трижды избиралась в 
маслихат столицы по одному и тому же округу. 
Благодаря своей активной общественной позиции 
депутат отлично знает о том, что волнует ее изби-
рателей, креативно подходит к своей работе, уме-
ет быстро принимать решения и не боится брать 
на себя ответственность. За эти годы состоялось 
множество встреч с населением, личных прие-
мов граждан, оказана помощь ветеранам. Гульнар 
Аманжоловна регулярно оказывает и благотвори-
тельную помощь. Благодаря усилиям депутата ре-
шены вопросы благоустройства дворов, заасфаль-
тированы дороги в округе. Комиссией по контролю 
за целевым использованием бюджетных средств 
и средств, выделяемых из Национального фонда 
Республики Казахстан, возглавляемой Гульнар 
Данбаевой, проводятся выездные мероприятия 
на объекты строительства. Все выявленные та-
ким образом нарушения и проблемы оперативно 
и конструктивно решаются с участием заказчика, 
подрядчика и администратора программ.

Гульнара Данбаева имеет звание «Лучший 
предприниматель». Она награждена орденом 
«Құрмет», медалью «Ерен еңбегі үшін», многими 
юбилейными медалями.

Gulnar Amanzholovna Danbayeva, deputy 
of the 6th Maslikhat of Nur-Sultan city, as 

well as Deputy of the 4th and 5th Maslikhats 
of Astana city. Deputy Chairman of the Stand-
ing Commission for legality, law and order and 
public relations.

Gulnar Danbayeva was born and grew up in As-
tana, where she received a higher education, worked 
in various business frameworks. Since 2006, she 
has headed the Astana Corporate Fund.

Gulnar Amanzholovna has a wide experience as 
a deputy – she was elected to the maslikhat of the 
capital three times in the same constituency. Due to 
her active social position, the deputy is well aware 
of what excites her voters, creatively approach-
es her work, knows how to make quick decisions 
and is not afraid to take responsibility. Over the 
years, many meetings with people have been held, 
and assistance to veterans has been provided. Gul-
nar Amanzholovna regularly provides support on a 
charitable basis. Thanks to the efforts of the depu-
ty, the improvement of courtyards was performed, 
roads in the district were paved. The Commission 
for the control over the targeted use of budget funds 
and funds allocated from the National Fund of the 
Republic of Kazakhstan, headed by Gulnar Danba-
yeva, conducts on-site inspections at construction 
sites. All violations and problems identified in this 
way are solved promptly and constructively with 
the participation of the customer, contractor and 
program administrator.

Gulnara Danbayeva holds the “Best Entrepre-
neur” title. She was awarded the Order of Qurmet, 
the medal “For Excellence in Labor”, many com-
memorative medals.
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Уәлихан Маратұлы Досаев, VI шақырылған 
Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының де-

путаты, сондай-ақ V шақырылған Астана 
қаласы мәслихатының депутаты, құрылыс, 
экология, көлік, сауда және тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылық мәселелері жөніндегі 
тұрақты комиссияның мүшесі.

Уәлихан Досаев Астана қаласында туып ержет-
ті, бүкіл өмірі осы қаламен байланысты. Қазір ол 
«Елорда Құрылыс Компаниясы» ЖШС-ның дирек-
торы, алайда оның еңбек жолында мемлекеттік ор-
гандарда және тұрғын үй саласы кәсіпорындарын-
да жұмыс істеген кезі ерекше орын алады.

Уәлихан Досаев депутат болғаннан кейін сүй-
ікті қаласының проблемаларын шешуді жалғасты-
руда. Ол өзінің сайлау алдындағы бағдарламасын-
да округтің аймағында жүзеге асырылған әртүрлі 
жобалар туралы айтты. Олардың арасында сай-
лаушылармен ғаламтор арқылы тілдесетін «Он-
лайн-бағдарлама» және «Кедергісіз орта», «Бола-
шақтың мектебі», «Біздің есімізде» және тағы да 
басқа бағдарламалар бар. Депутат ПИК төрағала-
рымен, округ тұрғындарымен жүйелі түрде кезде-
седі. Оқушылар мен жастарға қолдау көрсететін 
«Менің жетістігім» жобасын жүзеге асыруға ни-
етті. Заңгерлерді, психологтарды, отбасы мен неке 
институтының мамандарын тарту арқылы жас от-
басылармен жұмыс жүргізуге бағытталған «Жас 
отбасы» жобасы да тұрғындар арасында қолдау 
табуға тиіс. Уәлихан Маратұлының бастамасымен 
қолға алынған «Менің тату аулам» байқауы мөлте-
каудан тұрғындарының бейбіт қатынасын реттеу-
мен қоса, көгалдандыру мәселесін де шешеді.

Уәлихан Досаев Астанада жұмыс істеген жыл-
дары «Құрмет» орденімен, «Ерен еңбегі үшін» ме-
далімен, «Қазақстан Республикасының тәуелсізді-
гіне 20 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», 
«Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Астана 20 
жыл» мерекелік медальдармен марапатталған.

(Нұр-Сұлтан қалалық мәслихаттың 2019 
жылғы 29 наурыздағы №378/47-VI шешімімен қа-
лалық мәслихат депутатының өкілеттігі мерзімі-
нен бұрын тоқтатылды).

ДОСАЕВ
УӘЛИХАН МАРАТҰЛЫ

ДОСАЕВ
ВАЛИХАН МАРАТОВИЧ

DOSAYEV 
WALIKHAN MARATOVICH

Валихан Маратович Досаев, депутат масли-
хата города Нур-Султан VI созыва, а так-

же депутат маслихата города Астаны V созы-
ва, член постоянной комиссии по вопросам 
строительства, экологии, транспорта, торгов-
ли и жилищно-коммунального хозяйства.

Валихан Досаев родился и вырос в столице, с 
этим городом связана вся его жизнь. Сейчас он ди-
ректор ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы», но в 
его трудовой биографии важное место занимает ра-
бота в госорганах и на предприятиях сферы ЖКХ.

Став депутатом, Валихан Досаев продолжа-
ет решать проблемы любимого города. В сво-
ей предвыборной программе он заявлял самые 
разные проекты, которые реализованы на тер-
ритории округа. Это и «Онлайн-приемная» для 
общения с избирателями через Интернет, и «Без-
барьерная среда», и «Школа будущего», и «Мы 
помним», а также многие другие. Депутат прово-
дит регулярные встречи с председателями КСК, 
жителями округа, намерен реализовать проект 
поддержки творческого потенциала школьников 
и учащейся молодежи «Мой успех». Наверняка, 
найдет отклик у населения и проект «Жас отба-
сы», который направлен на работу с молодыми 
семьями округа с привлечением юристов, психо-
логов, специалистов по институту семьи и брака. 
Конкурс «Мой дружный двор», инициированный 
Валиханом Маратовичем, не только укрепляет 
добрососедские отношения жителей микрорайо-
на, но и решает вопросы благоустройства.

За годы работы в столице Валихан Досаев на-
гражден орденом «Құрмет», медалью «Ерен Ең-
бегі үшін», юбилейными медалями «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қа-
зақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан 
Конституциясына 20 жыл», «Астана 20 жыл».

(Досрочно прекращены полномочия депутата 
городского маслихата решением маслихата города 
Нур-Султан №378/47-VI от 29 марта 2019 года).

Walikhan Maratovich Dosayev,deputy of the 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city, as well 

as Deputy of the 5th Maslikhats of Astana city, 
member of the Standing Commission for Con-
struction, Environment, Transport, Commerce 
and Housing Maintenance and Utilities.

Walikhan Dosayev was born and grew up in the 
capital; his whole life is related to this city. He is 
now the director of Elorda Kurylys Kompaniyasy 
LLP, but he had an important professional experi-
ence in government agencies and enterprises en-
gaged in the housing and utilities sector.

Becoming a deputy, Walikhan Dosayev continues 
to solve the problems of his beloved city. In his elec-
tion program, he announced a variety of projects that 
have been implemented in the district. These include 
the Online Reception for communication with voters 
via the Internet, Barrier Free Environment, School of 
the Future, and We Remember, as well as many oth-
ers. The deputy holds regular meetings with the chair-
men of apartment owners' cooperatives, residents of 
the district; he is going to implement the project “My 
Success” to support the creative potential of school-
children and students. Surely, the project “Jas otbasy”, 
which is aimed at working with the young families 
of the district with the assistance of lawyers, psychol-
ogists, and experts in family and marriage matters, 
will find a response on the part of the population. The 
contest “My Friendly Yard”, initiated by Walikhan 
Maratovich, not only strengthens the good-neighborly 
relations of the residents of the micro-district, but also 
adresses the issues of land improvement.

For his meritorious labor in the capital, Walikhan 
Dosayev was awarded the Qurmet Order, the medal 
“For Excellence in Labor”, commemorative medals 
“20 Years of Independence of the Republic of Ka-
zakhstan”, “20 years to Maslikhats of Kazakhstan”, 
“20 years of the Constitution of the Republic of Ka-
zakhstan”, “20 years of Astana.”

(Early termination of the powers of the city 
maslikhat deputy by decision of the maslikhat of  
Nur-Sultan city No.378/47-VI dated March 29, 2019).
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Есенжолов Еркеғали Темірғалиұлы,  
VI шақырылған Нұр-Сұлтан қалалық 

мәслихатының депутаты, құрылыс, эколо-
гия, көлік және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық мәселелері жөніндегі тұрақты 
комиссияның мүшесі.

Еркеғали Есенжолов үш жылдан бері «Аста-
наэнергосервис» АҚ басқармасының төрағасы 
қызметін атқарады, қазіргі кезде «Астана-Энер-
гия» акционерлік қоғамына жетекшілік етеді. 
Астана тұрғындарының ыңғайлы тұрмысы тіке-
лей тәуелді стратегиялық кешендерді басқара-
ды. Соның бәрі оның жеке сапасы мен аса бай 
тәжірибесінің арқасы. Еркеғали Темірғалиұлы 
елдің көптеген аймағында жұмыс істеді, эконо-
миканың энергетика мен құрылыс, көлік және 
ауыл шаруашылығы сияқты әртүрлі салаларында 
басшылық қызметтер атқарды.

Депутат Есенжоловқа жүздеген азаматтардың 
шағымдары түсіп жатады. Тұрғындарды толған-
дыратын негізгі мәселелер – көгалдандыру, 
тәртіпті қамтамасыз ету, әлеуметтік объектілер 
құрылысы. Еркеғали Темірғалиұлының қолдауы-
ның арқасында Мичурино тұрғын үй аңғарында 
үстіміздегі жылдың күзінде пайдалануға берілуге 
тиіс жаңа мектеп салынуда. Сондай-ақ, Силикат-
ный, Интернациональный, Мичурино, Күйген-
жар тұрғын үй кешендерінде тротуарлар, жолдар 
ретке келтіріліп, жарықтандырылды, аула клуб-
тары ашылып, тәртіп сақтау қолға алынды.

Еркеғали Есенжолов жемісті еңбегі үшін «Па-
расат» және «Құрмет» ордендерімен, «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Респуб-
ликасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Аста-
на 10 жыл» мерекелік медальдармен марапат-
талған. «Құрметті энергетик» төсбелгісіне ие.

ЕСЕНЖОЛОВ 
ЕРКЕҒАЛИ ТЕМІРҒАЛИҰЛЫ

ЕСЕНЖОЛОВ 
ЕРКЕГАЛИЙ ТЕМИРГАЛИЕВИЧ

ESENZHOLOV 
YERKEGALY TEMIRGALIEVICH

Есенжолов Еркегалий Темиргалиевич, де-
путат маслихата города Нур-Султан VI со-

зыва. Член постоянной комиссии по вопросам 
строительства, экологии, транспорта, торгов-
ли и жилищно-коммунального хозяйства.

Более трех лет Еркегалий Есенжолов зани-
мал пост председателя правления АО «Астана-
энергосервис», в настоящее время возглавляет 
акционерное общество «Астана-Энергия». Ру-
ководить стратегическими комплексами, от ко-
торых зависит комфорт жителей столицы, ему 
удается благодаря личным качествам и богато-
му трудовому опыту. Еркегалий Темиргалиевич 
работал в ряде регионов страны, занимал руко-
водящие посты в разных отраслях экономики – 
энергетике и строительстве, транспортной сфе-
ре и сельском хозяйстве.

К депутату Есенжолову поступают сотни об-
ращений от граждан. Главное, что волнует на-
селение – благоустройство, обеспечение право-
порядка, строительство социальных объектов. 
Благодаря поддержке Еркегалий Темиргалиеви-
ча в жилом массиве Мичурино строится новая 
школа, которая уже нынешней осенью примет 
первых учеников. Кроме того, в жилых масси-
вах Силикатный, Интернациональный, Мичури-
но, Куйгенжар благоустроены тротуары, дороги, 
проведено освещение, открыты дворовые клубы, 
усилен контроль за правопорядком. 

За плодотворный труд Еркегалий Есенжолов 
награжден орденами «Парасат» и «Құрмет», юби-
лейными медалями «Казахстан Конституциясына 
10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуел-
сіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астана 10 жыл». Награж-
ден нагрудным Знаком «Құрметті энергетик».

Esenzholov Yerkegaly Temirgaliyevich, depu-
ty of 6th Maslikhat of Nur-Sultan city. Mem-

ber of the Standing Commission for Construc-
tion, Environment, Transport, Commerce and 
Housing Maintenance and Utilities.

For more than three years, Yerkegaly Esen-
zholov worked as the Chairman of the Board of 
AstanaEnergoservice JSC, currently he is the head 
of the joint-stock company Astana-Energy. Due 
to his personal qualities and rich work experi-
ence he successfully directs strategic complexes 
on which the comfort of residents of the capital 
relies. Yerkegaly Temirgaliyevich worked several 
regions of the country, held leading positions in 
various sectors of the economy – energy and con-
struction, transport and agriculture.

Deputy Esenzholov receives hundreds of ap-
peals from citizens. The issues of common con-
cern are: the land improvement, maintenance of 
law and order, construction of social facilities. 
Thanks to the support of Yerkegaly Temirgaliyev-
ich, a new school is being built in the residential 
district of Michurino, which will receive its first 
students this fall. In addition, in residential dis-
tricts Silikatny, Internatsionalny, Michurino, and 
Kuygenzhar pavements and roads have been land-
scaped, lighting has been provided, yard clubs 
have been opened, and efforts to improve law and 
order have been made.

For his meritorious labor Yerkegaly Esenzholov 
was awarded orders “Parasat” and “Qurmet”, com-
memorative medals “10 years of the Constitution 
of the Republic of Kazakhstan”, “20 Years of In-
dependence of the Republic of Kazakhstan”, “25 
Years of Independence of the Republic of Kazakh-
stan “, “10 years of Astana”, Award Pin “Honored 
Power Engineer”.
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Жүнісов Сәрсенбек Ендібайұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қалалық мәслиха-

тының депутаты. Құрылыс, экология, көлік, 
сау да және тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық мәселелері жөніндегі тұрақты комис-
сияның төрағасы.

Сәрсенбек Жүнісов «Астанагенплан» ғылы-
ми-зерттеу жобалау институтының директоры, 
 Қазақстанның Құрметті архитекторы, Қазақстан 
Рес публикасы Суретшілер Академиясының акаде-
мигі, Мәскеудегі архитектура халықаралық академи-
ясының академигі, Шығыс елдері халықаралық ар-
хитектура академиясының корреспондент-мүшесі, 
Қазақстанның қала құрылысшылары мен архитек-
торлар одақтарының мүшесі, ол Астананың замана-
уи келбетін қалыптастыруға теңдессіз үлес қосты. 

Архитектуралық қызметті депутаттықпен сәт-
ті байланыстыра отырып, Сәрсенбек Ендібайұлы 
сайлаушылармен тұрақты байланыс орнатқан – 
түскен шағымдарды қарайды, азаматтарды қабыл-
дайды, түрлі шараларға қатысады. Оның арала-
суымен аудан тұрғындарының көбеюі ескеріліп, 
жаңа №36 мектептің құрылысын салу мәселесі 
шешілді, өндіріс кентінде жаңа емхана салын-
ды. Астананың Сарыарқа әкімшілігінің шарала-
ры жоспарына аулалар мен көшелерді жөндеу, 
көгалдандыру мен жарықтандыру мәселелері, 
мұқтаждарға, ардагерлерге, көпбалалы отбасы-
ларына материалдық көмек көрсету мәселелері 
шешілді. Осының бәрі Сәрсенбек Жүнісовтің де-
путаттық қызметінің бір бөлігі.

Сәрсенбек Ендібайұлы ел алдында сіңірген 
еңбегі үшін «Парасат» және «Құрмет» орден-
дерімен, «Ерен еңбегі үшін» медалімен, мере-
келік медальдармен марапатталған, ол Қазақстан 
Респуб ликасының 2008 жылғы әдебиет пен өнер 
саласындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. 
Бұл атақ оған «Круглая площадь» архитектуралық 
кешені үшін берілді.

ЖҮНІСОВ
СӘРСЕМБЕК ЕНДІБАЙҰЛЫ

ЖУНУСОВ
САРСЕМБЕК ЕНДИБАЕВИЧ

JUNUSOV 
SARSEMBEK ENDIBAYEVICH

Жунусов Сарсембек Ендибаевич, депутат 
маслихата города Нур-Султан VI созыва. 

Председатель постоянной комиссии по вопро-
сам строительства, экологии, транспорта, тор-
говли и жилищно-коммунального хозяйства.

Сарсембек Жунусов – директор Научно-иссле-
довательского проектного института «Астанаген-
план». Почетный архитектор Казахстана, акаде-
мик Академии художеств Республики Казахстан, 
академик Международной Академии архитектуры 
в Москве, член-корреспондент Международной 
академии архитектуры стран Востока; член Союза 
градостроителей и Союза архитекторов Казахста-
на. Он внес огромный вклад в становление совре-
менного облика столицы.

Успешно совмещая архитекторскую деятель-
ность с депутатской, Сарсембек Ендибаевич под-
держивает постоянную связь с избирателями – 
рассматривает поступающие обращения, ведет 
прием граждан, участвует в мероприятиях. При 
его содействии решены вопросы строительства 
нового здания для школы №36 с учетом растущего 
населения района, возведения поликлиники в по-
селке Ондирис. Включение в план мероприятий 
Сарыаркинского акимата столицы ремонта дворов 
и улиц, работ по благоустройству и освещению, 
материальная помощь нуждающимся, ветеранам, 
многодетным семьям – все это часть депутатской 
деятельности Сарсембека Жунусова.

За трудовые заслуги перед страной Сарсем-
бек Ендибаевич награжден орденами «Парасат» 
и «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін», юби-
лейными наградами, он лауреат Государственной 
премии Республики Казахстан 2008 года в области 
литературы и искусства – за архитектурный ком-
плекс столицы «Круглая площадь».

Junusov Sarsembek Endibayevich, deputy of 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city. Chairman 

of the Standing Commission for Construction, 
Environment, Transport, Commerce and Hous-
ing Maintenance and Utilities.

Sarsembek Junusov – Director of the Scientific 
Research and Design Institute “Astana Genplan”. 
Honorary Architect of Kazakhstan, Member of the 
Academy of Arts of RK, Member of the Interna-
tional Academy of Architecture in Moscow, Corre-
sponding Member of the International Academy of 
Architecture of the Orient; member of the Union of 
City Engineers and the Union of Architects of Ka-
zakhstan; he has made an outstanding contribution 
to the shaping the modern day capital.

Successfully combining architecture with parlia-
mentary activities, Sarsembek Endibayevich is in 
constant communication with voters – he considers 
incoming appeals, receives citizens, participates in 
events. Due to his insistence, the issues of construc-
tion a new building for school No.36 taking into 
account growing population of the district, as well 
as the construction of a polyclinic in Ondiris village 
have been fixed. The renovation of courtyards and 
streets included into the Action Plan of the Saryar-
ka district akimat of the capital, landscaping and 
lighting, material assistance to the needy, veterans, 
large families – these are only a portion of Sarsem-
bek Junusov’s parliamentary activity.

For labor services to the country, Sarsembek 
Endibayevich was awarded the orders “Parasat” 
and “Qurmet”, medal “For Excellence in Labor”, 
commemorative awards; he was the winner of the 
2008 State Prize of the Republic of Kazakhstan in 
the field of literature and art for the Capital’s archi-
tectural complex “Round Square”.
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Жүсіпова Зәуре Ғинаятқызы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қаласы мәслиха-

тының депутаты, сондай-ақ V шақырылған 
Астана қаласы мәслихатының депутаты. 
Заңдылық, құқық тәртібі және қоғаммен 
жұмыс жасау мәселелері жөніндегі тұрақты 
комиссияның мүшесі.

Зәуре Ғинаятқызы – еңбек өтілі 36 жыл-
дық мұғалім, ол ауыл мектебінің мұғалімінен 
астаналық лицей директорлығына дейінгі жол-
дан өтті. Қазір Нұр-Сұлтанның №84 мектеп- 
лицейіне жетекшілік етеді.

Зәуре Жүсіпованың депутаттық қызметі бәрі-
нен бұрын әлеуметтік салаға бағытталған. Ол от-
басылық құндылықтарды, ұрпақтар жалғас тығын 
насихаттаумен белсенді айналысады, ардагерлер 
мен зейнеткерлерге қамқорлық жасайды. Мәс-
лихаттың профильді комиссиясының мүшесі 
есебінде Зәуре Ғинаятқызы сан мәрте ішкі істер 
орган қызметкерлерінің әлеуметтік қамтамасыз-
дандыру туралы мәселе көтерді. Азаматтардың 
талабы бойынша аз қамтылған және көпбалалы 
отбасылардың балаларына балабақшадан орын 
беру мәселесі жөнінде қолдаулар көрсетті. 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәсе-
лесі депутаттың ерекше бақылауында. Сарыарқа 
аудандық әкімшілігінің көмегімен округ ай-
мағында аулалардың санитарлық жағдайы жақ-
сартылды, стихиялы тұрақтар мәселесі шешіліп, 
көшелер реконструкцияланды.

«Nur Otan» партиясы фракциясы жанындағы 
білім бағытындағы сарапшылар тобының ку-
раторы есебінде Зәуре Жүсіпова Астанадағы, 
сондай-ақ тұтастай республикадағы білім стан-
дартын жаңартумен белсенді түрде айналысады, 
басым бағыттарды ұдайы қаперінде ұстайды.

Зәуре Ғинаятқызы «Ерен еңбегі үшін» «Кеңес 
Одағының Батыры Сабыр Рахимов атындағы» 
медальдарымен, «Ы.Алтынсарин» төсбелгісімен, 
көптеген мерекелік медальдармен марапатталған. 

ЖҮСІПОВА
ЗӘУРЕ ҒИНАЯТҚЫЗЫ

ЖУСУПОВА
ЗАУРЕ ГИНАЯТОВНА

ZHUSUPOVA 
ZAURE GINAYATOVNA

Жусупова Зауре Гинаятовна, депутат масли-
хата города Нур-Султан VI созыва, а также 

депутат маслихата города Астаны V созыва. Член 
постоянных комиссий по вопросам законно-
сти, правопорядка и работе с общественностью.

Зауре Гинаятовна – педагог с 36-летним стажем. 
Она прошла путь от учителя сельской школы до 
директора столичного лицея. В настоящее время 
возглавляет школу-лицей №84 города Нур-Султан.

Депутатская деятельность Зауре Жусуповой на-
правлена, прежде всего, на социальный блок. Она 
активно занимается пропагандой семейных ценно-
стей, преемственностью поколений, заботой о вете-
ранах и пенсионерах. Будучи членом профильной 
комиссии маслихата, Зауре Гинаятовна неоднократ-
но поднимала вопросы о социальной обеспеченно-
сти работников правоохранительных органов. По 
обращениям граждан помогала в решении вопро-
са по предоставлению мест в детских садах де-
тям из малообеспеченных и многодетных семей.

На особом контроле депутата вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства. На территории 
округа при помощи акимата Сарыаркинского рай-
она улучшено санитарное состояние дворов, ре-
шаются проблемы стихийных стоянок, проведена 
реконструкция улиц.

Как куратор экспертной группы по направле-
нию «Образование» при партийной фракции «Nur 
Otan», Зауре Жусупова активно занимается вне-
дрением обновленного стандарта образования как 
в столице, так и в целом по республике, расстав-
ляя акценты на приоритетные задачи.

Зауре Гинаятовна награждена медалями «Ерен 
еңбегі үшін», «им. Кеңес Одағының батыры Гене-
рал Сабыр Рақымов», нагрудным Знаком «Ы. Ал-
тынсарин», многими юбилейными наградами.

Zhusupova Zaure Ginayatovna, deputy of the 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city, as well as 

Deputy of the 5th Maslikhats of Astana city. 
Member of the Standing Commissions for Legal-
ity, Law and Order and Public Relations and for 
Cultural and Social Development.

Zaure Ginayatovna – a teacher with 36 years of ex-
perience. She worked her way from a teacher of a vil-
lage school to Director of the Metropolitan Lyceum. 
At present she heads Nur-Sultan's lyceum school 85.

The deputy activity of Zaure Zhusupova is social-
ly oriented. She is actively involved in promoting 
family values, continuity of generations, takes care 
of veterans and retirees. As a member of the Mas-
likhat's commission, Zaure Ginayatovna repeat-
edly raised questions about the social security of 
law enforcement officers. Upon citizens’ requests, 
she helped in providing places in kindergartens for 
children from low-income and large families.

The deputy monitors the issues of housing and 
utilities. On the territory of the district, with the 
help of the akimat of the Saryarka district, the sani-
tary condition of the courtyards has been improved, 
the issue of spontaneous parking lots is being ad-
dressed, and the streets have been renovated.

As the curator of the “Education” expert group 
within the “Nur Otan” party faction, Zaure Zhu-
supova is actively engaged in implementing the up-
dated standards of education both in the capital and 
in the republic, staying focused on priorities.

Zaure Ginayatovna was awarded medals “For 
Excellence in Labor”, “In the name of Hero of the 
Soviet Union, General Sabyr Rakhimov”, Award 
Pin “Y. Altynsarin”, many commemorative awards.
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Қасенов Гайдар Қабдоллаұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қалалық мәслиха-

тының депутаты. Заңдылық, құқық тәртібі 
және қоғаммен жұмыс жасау мәселелері 
жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасы. 
«Nur Otan» партиясы депутаттық фракция-
сының жетекшісі.

Гайдар Қасеновтің еңбек жолы Астанамен 
тығыз байланысты. Ол өз қызметін Астанадағы 
аудандық әкімшілік аппаратында бас маман-
дығынан бастады, соңынан «Алматы» ауданының 
әкімі болды. Энергетика және тұрғын үй саласы 
кәсіпорындарында жұмыс істеді. Теміржол ұлт-
тық компаниясында жетекші қызметтер атқарды. 
Гайдар Қабдоллаұлы партиялық жұмыста да бел-
сенділік танытты – қазір ол Нұр-Сұлтан қаласы-
ның «Алматы» ауданындағы «Nur Otan» партиясы 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары.

Бұл депутаттың өз округінің тұрғындарымен 
қаншалықты байланысты екенін мына деректер 
көрсетеді: Гайдар Қасенов үш жылға толмайтын 
депутаттық қызметінде сайлаушылармен жүзге 
жуық мәрте кездесіп, 300-ден астам азаматты 
қабылдады, 170 шағымды қарады. Мұндай жұ-
мыс белсенділікті талап етеді. Оның күнделік-
ті жұмысының арқасында балалардың ойын, 
спорт және тренажер алаңдары салынып, жол-
дар асфальтталды.

Гайдар Қабдоллаұлы көптеген мейірімділік 
шараларына қатысады. Оның күш салуының 
арқасында округтің 80-нен астам отбасына, 200 
қарияға әлеуметтік көмек көрсетіліп, №6 қала-
лық емханаға материалдық көмек жасалды және 
«Жайна Астана» ОҚ-ға қаржылай көмек көрсетіл-
ді. Бұл тізімді одан әрі жалғастыруға болады.

Еңбектегі жетістіктері үшін Гайдар Қасенов 
«Ерен еңбегі үшін» медалімен, «Астана 10 жыл» 
және «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 
25 жыл» мерекелік медальдарымен марапатталған.

ҚАСЕНОВ 
ГАЙДАР ҚАБДОЛЛАҰЛЫ

КАСЕНОВ 
ГАЙДАР КАБДУЛЛАЕВИЧ

KASENOV 
GAIDAR KABDULLAEVICH

Касенов Гайдар Кабдуллаевич, депутат 
маслихата города Нур-Султан VI созыва. 

Председатель постоянной комиссии по во-
просам законности, правопорядка и работе с 
общественностью. Руководитель депутатской 
фракции партии «Nur Otan».

Трудовая деятельность Гайдара Касенова свя-
зана с Астаной. Начинал он с должности глав-
ного специалиста в аппарате районного акимата 
столицы, позднее был акимом района «Алматы». 
Работал на предприятиях сферы энергетики и 
ЖКХ, занимал руководящие должности в под-
разделениях железнодорожной нацкомпании. 
Активно проявил себя Гайдар Кабдуллаевич и 
по партийной линии – сейчас он первый заме-
ститель председателя Алматинского районного 
филиала партии «Nur Otan» города Нур-Султан.

О том, насколько этот депутат знаком с на-
селением своего округа, говорят такие цифры: 
менее чем за три года депутатской деятельно-
сти Гайдар Касенов провел около 100 встреч с 
избирателями, более 300 приемов граждан, рас-
смотрел 170 обращений. Такая точечная работа 
помогает держать руку на пульсе, и ее резуль-
таты избиратели видят каждый день: детские 
игровые, спортивные и тренажерные площадки, 
заасфальтированные дороги. 

Гайдар Кабдуллаевич участвует во многих 
благотворительных мероприятиях. Его усилия-
ми оказана социальная помощь более 80 семьям 
округа, 200 пожилым людям, материальная по-
мощь – городской поликлинике №6 и финансо-
вая поддержка – ОО «Жайна Астана». И этот 
список можно продолжить.

За трудовые достижения Гайдар Касенов на-
гражден медалью «Ерен Еңбегі үшін», юбилей-
ными медалями «Астана 10 жыл» и «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».

Gaidar Kabdullaevich Kasenov, deputy of 6th 
Maslikhat of Nur-Sultan city. Chairman of 

the Standing Commission for Legality, Law and 
Order and Public Relations. Head of the Nur 
Otan Party's Faction in the Parliament.

Labor activity of Gaidar Kasenov is associated 
with Astana. He started his career at the position of 
chief specialist in the district akimat office of the 
capital, and later was appointed Akim of the Al-
maty district. He worked in the energy and utilities 
sector, held senior positions in the National Rail-
way Company divisions. Gaidar Kabdullaevich has 
also distinguished himself as a party official – now 
he is the first deputy chairman of the Almaty district 
branch of the Nur Otan party in Nur-Sultan.

The following figures show how well the depu-
ty knows the population of his district: in less than 
three years of being a deputy, Gaidar Kasenov held 
about 100 meetings with voters, more than 300 re-
ceptions of citizens, reviewed 170 appeals. These 
targeted efforts help to keep an ear to the ground, 
and voters can see the results every day: children's 
playgrounds, sports and training facilities, newly 
paved roads appear in the district.

Gaidar Kabdullaevich participates in many 
charity events. He provided social assistance to 
more than 80 district families, 200 elderly people, 
moneyed assistance to city polyclinic No.6, and 
financial support to the NGO Jaina Astana. One 
may continue the list further on.

For his meritorious labor, Gaidar Kasenov was 
awarded the medal “For Excellence in Labor”, 
commemorative medals “10 years of Astana” and 
“25 Years of Independence of the Republic of 
Kazakhstan”.
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Ким Алмаз Феликсович, VI шақырылған 
Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының депута-

ты, сондай-ақ IV және V шақырылған Астана 
қаласы мәслихатының депутаты. Бюджет, эко-
номика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәселелері 
жөніндегі тұрақты комиссияның мүшесі.

Алмаз Феликсович – тәжірибелі басшы. 
 Алматыдағы Қазақ басқару академиясының на-
рық институтын бітірген. Әр жылдары «Железо-
бетон» АҚ, «Компания Бахус Трейдинг» ЖШС, 
«Бахус- Астана» ЖШС сияқты кәсіпорындар-
ды басқарды, «Темир Тас-2» АҚ жетекшісінің 
орынбасары болды. 2014 жылдан «Бахус центр» 
бас директоры. 

Алмаз Феликсович депутаттық жұмыста халық 
таңдаулысы – атқарушы билік пен қала тұрғын-
дары арасын байланыстыратын буын деген прин-
цип ұстанады. Сайлау округі тұрғындарынан 
түскен мәселелерді шұғыл шешуге тырысып, 
олардың шағымын әкімшілік пен мемлекеттік 
құрылымдарға жеткізді. Көбіне адамдарды ПИК 
қызметі, жолдардың жағдайы, жұмыспен қамту 
мәселелері және тұрғын үй алу толғандырады. 
«Nur Otan» партиясының мүшесі есебінде Арда-
герлерді ардақтайық», «Бақытты балалық» сияқты 
жобаларға белсенді түрде қатысты. Алмаз Фелик-
совичтің партиялық куратор есебіндегі қызметі де 
белсенді. Ол «Шағын және орта кәсіпкерлікті қол-
дау» сарапшылар тобының төрағасы болды, азық-
түлік қауіпсіздігі, салауатты бәсекелестікті дамы-
туға жағдай жасау мәселелеріне жетекшілік етті.

Алмаз Ким ҚР Президентінің Алғыс хатына 
ие, «Құрмет» орденімен, «Қазақстан Республика-
сының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астана 10 жыл», 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне  
20 жыл» мерекелік медальдармен марапатталған.

(Астана қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 
4 қазандағы №319/40-VI шешімімен қалалық 
мәслихат депутатының өкілеттігі мерзімінен 
бұрын тоқтатылды).

КИМ 
АЛМАЗ ФЕЛИКСОВИЧ

КИМ 
АЛМАЗ ФЕЛИКСОВИЧ

KIM 
ALMAZ FELIKSOVICH

Ким Алмаз Феликсович, депутат маслиха-
та города Нур-Султан VI созыва, а так-

же депутат маслихата города Астаны IV и V 
созывов. Член постоянной комиссии по во-
просам бюджета, экономики, промышлен-
ности и предпринимательства.

Алмаз Феликсович – опытный руководитель. 
Окончил Институт рынка при Казахской государ-
ственной академии управления в Алматы. В раз-
ные годы возглавлял ряд предприятий – АО «Же-
лезобетон», ТОО «Компания «Бахус Трейдинг», 
ТОО «Бахус-Астана», был заместителем руково-
дителя АО «Темир Тас-2». С 2014 года – генераль-
ный директор «Бахус центр».

В депутатской работе Алмаз Феликсович руко-
водствовался принципом, что народный избран-
ник – связующее звено между исполнительной вла-
стью и жителями города. Старался максимально 
оперативно решать вопросы, поступающие от жи-
телей избирательного округа, доносить их чаяния 
до акимата и госструктур. Чаще всего людей волно-
вали проблемы в деятельности КСК, состояние до-
рог, вопросы трудоустройства и получения жилья. 
Будучи членом партии «Nur Otan», принимал ак-
тивное участие в таких проектах, как «Ардагерлерді 
ардақтайық», «Бақытты балалық». Деятельность 
в качестве партийного куратора Алмаза Феликсо-
вича была тоже активной. Он занимал должность 
председателя экспертной группы «Поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства», курировал 
вопросы продовольственной безопасности, созда-
ния условий для развития здоровой конкуренции.

Алмаз Ким имеет Благодарственное письмо от 
Президента РК, награжден орденом «Құрмет», 
медалями «Қазақстан Республикасының тәуел-
сіздігіне 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

(Досрочно прекращены полномочия депутата 
городского маслихата решением маслихата горо-
да Астаны №319/40-VI от 4 октября 2018 года).

K im Almaz Feliksovich, deputy of the 6th 
Maslikhat of Nur-Sultan city, as well as Dep-

uty of the 4th and 5th Maslikhats of Astana cit. 
Member of the Standing Commission for Bud-
get, Economy, Industry and Entrepreneurship.

Almaz Feliksovich – an experienced executive. 
He graduated from the Market Institute at the Ka-
zakh State Academy of Management in Almaty. 
In different years, he headed several enterprises – 
“Zhelezobeton” JSC, “Bacchus Trading Company” 
LLP, “Bacchus-Astana” LLP, was deputy head of 
Temir Tas-2 JSC. Since 2014 – General Director of 
the Bacchus Center.

In the deputy work, Almaz Feliksovich was guided 
by the principle that people's elected representative 
should be the link between the executive power and 
the residents of the city. He tried to solve as quickly 
as possible the issues arising from the residents of 
the electoral district, to convey their aspirations to 
the akimat and authorities. Most often, people were 
worried about matters related to KSK activities, road 
conditions, issues of employment and housing. Be-
ing a member of the party “Nur Otan”, he took an ac-
tive part in such projects as “Ardagerlerdі ardaktai-
yk”, “Bakytty balalyk.” Almaz Feliksovich was also 
active as a party curator. He chaired the expert group 
“Support for small and medium-sized businesses”, 
supervised the issues of food security and develop-
ment of healthy competition.

Almaz Kim has a letter of thanks from the Pres-
ident of the Republic of Kazakhstan, was awarded 
the Qurmet Order, medals “10 Years of Indepen-
dence of the Republic of Kazakhstan”, “10 years 
of Astana”, “20 Years of Independence of the Re-
public of Kazakhstan”.

(Early termination of the powers of the city mas-
likhat deputy by decision of the maslikhat of Astana 
city No. 319/40-VI dated October 4, 2018).
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Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 

депутаты, сондай-ақ V шақырылған Астана 
қаласы мәслихатының депутаты. Бюджет, эко-
номика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәселелері 
жөніндегі тұрақты комиссияның мүшесі.

Депутат «С. Сейфуллин атындағы Қазақ агро-
техникалық университеті» АҚ басқармасының 
төрағасы болып табылады. Ақылбек Қажығұлұлы 
тәжірибелі маман есебінде білім беру мен ғылым-
ды дамытуға ерекше көңіл бөліп, аграрлық са-
ланы реформалау жөнінде ұсыныстар айтады. 
Оның бастамасымен Астана үшін аса маңызды 
«Экономиканың нақты секторлары үшін кадрлар 
даярлау және оқу орындары арасындағы әріптес-
тік» республикалық форумы, «Астананың бота-
никалық бағын құру және оның перспективала-
ры» дөңгелек үстелдері ұйымдастырылды.

Тұрғындармен және азаматтар шағымымен 
жұмыс істеу – қызметтің маңызды саласы. Ақыл-
бек Қажығұлұлының күш салуының арқасында 
оның сайлау округінде Дүкенұлы көшесінде-
гі және І. Есенберлин көшесіндегі аулалар мен 
жолдардың жөндеуі аяқталды. «Ардагерлерді 
ардақтайық» жобасы ауқымында әртүрлі мере-
келік шаралар ұйымдастырылады, сондай-ақ 
Ұлы Отан соғысының және тыл ардагерлерінің 
мұқтаждары өтелінеді. Оған қоса жастарға қол-
дау көрсетудің шешуші мәселелерінің де бақы-
лауда екенін атай кету керек. Депутаттың қыз-
метінің арқасында қосымша субсидиялар алуға 
қол жеткізіліп, студенттердің жол жүру ақысы 
арзандатылды және аз қамтылған отбасылардан 
шыққан студенттердің стипендиясы көбейтілді.

Ақылбек Қажығұлұлы «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері» құрметті атағымен, «Пара-
сат», «Құрмет» ордендерімен, көптеген мерекелік 
медальдармен марапатталған. 

КҮРІШБАЕВ 
АҚЫЛБЕК ҚАЖЫҒҰЛҰЛЫ

КУРИШБАЕВ 
АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ

KURISHBAYEV 
AHYLBEK KAZHYGULOVICH

Куришбаев Ахылбек Кажигулович, депутат 
маслихата города Нур-Султан VI созыва, 

а также депутат маслихата города Астаны V 
созыва. Член постоянной комиссии по вопро-
сам бюджета, экономики, промышленности и 
предпринимательства.

Депутат является председателем правления  
АО «Казахский агротехнический университет име-
ни С. Сейфуллина». Имея большой опыт, Ахылбек 
Кажигулович уделяет внимание развитию образо-
вания и науки, вносит предложения по реформиро-
ванию аграрной отрасли. По его инициативе состо-
ялись такие значимые для столицы мероприятия, 
как республиканский форум «Партнерство вуза и 
работодателей в подготовке кадров для реального 
сектора экономики», круглый стол «Создание и пер-
спективы развития ботанического сада Астаны».

Работа с населением и по обращениям граж-
дан – важнейшая сфера деятельности. Благодаря 
усилиям Ахылбека Кажигуловича в его избира-
тельном округе завершен ремонт дворов и проез-
дов по адресам ул. Дукенулы, ул. И. Есенберлина. 
В рамках проекта «Ардагерлерді ардақтайық» ор-
ганизуются различные праздничные мероприятия, 
а также оказывается социальная помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла. Кроме того, стоит отметить, что под особым 
контролем находятся ключевые вопросы поддерж-
ки молодежи. Благодаря деятельности депутата 
удалось добиться получения дополнительных суб-
сидий, которые снижают оплату стоимости про-
ездных студенческих билетов и увеличивают сти-
пендию студентам из малообеспеченных семей. 

Ахылбек Кажигулович награжден почетным 
званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат-
кері», орденами «Парасат», «Құрмет» и многими 
юбилейными медалями.

Kurishbayev Ahylbek Kazhygulovich, deputy 
of the 6th Maslikhat of Nur-Sultan city, as well 

as Deputy of the 5th Maslikhats of Astana city . 
Member of the Standing Commission for Budget, 
Economy, Industry and Entrepreneurship.

He is the chairman of the board of the JSC Kazakh 
Agrotechnical University named after S. Seifullin. 
Having a great experience, Ahylbek Kazhygulovich 
pays attention to the development of education and 
science, makes proposals for reforming the agricul-
tural sector. He initiated such significant events for 
the capital as the republican forum “Partnership of 
the university and employers in personnel training 
for the real sector of the economy”, the round table 
“Establishment and development’s perspectives of 
the Astana Botanical Garden”.

Working with the public and citizens’ appeals has 
always been a priority. Thanks to the efforts of Ah-
ylbek Kazhygulovich, in his electoral district the re-
habilitation of courtyards and roads along Dukenuly 
and Il.Esenberlin streets have been completed. With-
in the framework of the project “Let's make veterans 
happy”, various festive events are held, as well as 
social assistance to veterans of the Great Patriotic 
War and homefront workers is provided. In addition, 
it is worth noting that key issues of youth support are 
the priority. Thanks to the deputy’s activities, it was 
possible to receive additional subsidies used to com-
pensate the travel costs and increase scholarships for 
students from low-income families.

Ahylbek Kazhygulovich was marked by the hon-
orary title “Honored Worker of Kazakhstan”, orders 
Parasat, Qurmet and many commemorative medals.
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Манжанова Ирина Рихардовна, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қалалық мәслиха-

тының депутаты. Құрылыс, экология, көлік, 
сауда және тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық мәселелері жөніндегі тұрақты комис-
сияның мүшесі. 

Ирина Манжанова – астаналық «Эдем» кәсіпор-
нының бас директоры. Республикалық каратэ-до 
кекушинкай федерациясы Астана филиалының 
президенті және салауатты өмір салтының белсенді 
қолдаушысы есебінде спортты дамытуға өз үлесін 
қосады. Оның қаржылық қолдауымен каратэ-до ке-
кушинкайдан бірінші Азия және Әлем біріншілігі, 
грек-рим күресінен республикалық жарыс өткізілді.

Депутат бағдаршам орнату, иттерді қыдыртуға 
арналған алаң сияқты мәселелерден бастап аула-
ларды көгалдандыру, жөндеу және жолдар салу 
туралы тұрғындар өтініштерін шешеді. Ирина 
Рихардовна шығармашылық нормалық қызмет-
ке үлкен көңіл бөледі. Мәселен, ол басқаратын 
жұмыс тобы  Қазақстан Республикасының заңда-
ры мен халықаралық құқық нормаларына сәйкес 
Астанада ит пен мысық ұстаудың және сейілде-
тудің ережесін жасады. 

Ирина Рихардовна мейірімділікпен белсенді 
 түрде араласып, спортшыларға, зейнеткерлерге, сы-
рқат азаматтарға, аз қамтылған отбасылардың бала-
ларына материалдық қолдау көрсетеді. Сондай-ақ, 
«KZ», «Қазақ соқырлар қоғамы», «Ана» мүгедек 
аналар бірлестігі, ардагерлердің «Зерде» қоғамы си-
яқты қоғамдық ұйымдар депутаттан қолдау көреді. 

Оның белсенді қоғамдық қызметі «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», 
«Ерен еңбегі үшін», «Астана 20 жыл» медаль-
дарымен, «Отан Абырой Ерлік» төсбелгісімен 
аталып өтілген. 

(Астана қалалық мәслихаттың 2019 жылғы 
18 ақпандағы №353/44-VI шешімімен қалалық 
мәслихат депутатының өкілеттігі мерзімінен 
бұрын тоқтатылды).

МАНЖАНОВА 
ИРИНА РИХАРДОВНА

МАНЖАНОВА 
ИРИНА РИХАРДОВНА

MANZHANOVA 
IRINA RIKHARDOVNA

Манжанова Ирина Рихардовна, депутат 
VI созыва маслихата города Нур-Сул-

тан. Член постоянной комиссии по вопросам 
 строительства, экологии, транспорта, торгов-
ли и жилищно-коммунального хозяйства. 

Ирина Манжанова – генеральный директор 
столичного предприятия «Эдем». Как президент 
Астанинского филиала Республиканской федера-
ции каратэ-до кекушинкай и активный приверже-
нец здорового образа жизни, вносит свой вклад в 
развитие спорта. При ее финансовой поддержке 
состоялись первые открытые чемпионаты Азии и 
мира по каратэ-до кекушинкай, республиканский 
турнир по греко-римской борьбе.

Депутат решает проблемные вопросы по обра-
щениям жителей округа, начиная от установки све-
тофоров, площадок для выгула собак и заканчивая 
благоустройством дворов, ремонтом и строитель-
ством дорог. Ирина Рихардовна уделяет большое 
внимание нормотворческой деятельности.Так, ра-
бочая группа под ее руководством привела в соот-
ветствие с нормами международного права и за-
конодательства Республики Казахстан столичные 
Правила выгула и содержания собак и кошек. 

Ирина Рихардовна активно занимается бла-
готворительностью, материально поддержи-
вая спортсменов, пенсионеров, тяжелобольных 
граждан, детей из малоимущих семей. Помощь 
от депутата получают такие общественные ор-
ганизации, как фонд «KZ», ФОО «Казахское об-
щество слепых», объединение матерей-инвали-
дов «Ана», общество ветеранов «Зерде».

Ее активная общественная деятельность от-
мечена юбилейными медалями «Ерен еңбегі 
үшін», «Қазақстан Республикасының тәуел-
сіздігіне 20 жыл», «Астана 20 жыл», нагруд-
ным значком «Отан Абырой Ерлік».

(Досрочно прекращены полномочия депутата 
городского маслихата решением маслихата горо-
да Астана №353/44-VI от 18 февраля 2019 года).

Manzhanova Irina Rikhardovna, deputy of 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city. Member 

of the Standing Commission for Construction, 
Environment, Transport, Commerce and Hous-
ing Maintenance and Utilities.

Irina Manzhanova – General Director of the Edem 
Enterprise in Astana. As the president of the Astana 
branch of the Republican Federation of Karate-Do 
Kyokushinkai and devoted supporter of healthy living, 
she contributes to the development of sports. With her 
financial support, the first open Asia and World Cham-
pionships in Karate-do Kyokushinkai, and the Republi-
can tournament in Greco-Roman wrestling took place.

The deputy helps residents of the district solve 
problematic issues, starting from the installation 
of traffic lights, plots for walking dogs and ending 
with the improvement of courtyards, rehabilitation 
and construction of roads.

Irina Rikhardovna pays great attention to the 
standard-setting activities. Thus, the working group 
under her leadership brought the Astana Rules of 
walking and keeping dogs and cats in compliance 
with the norms of international law and legislation 
of the Republic of Kazakhstan. Irina Rikhardovna is 
actively involved in charity, financially supporting 
athletes, retirees, critically ill people, and children 
from poor families. Deputy provides assistance to 
such public organizations as the KZ Foundation, 
Kazakh Society of the Blind, “Ana” Public Union 
of Invalid-Mothers, Zerde Society of Veterans.

Her social activities were marked by medals “20 
Years of Independence of the Republic of Kazakh-
stan “, “For Excellence in Labor”, “20 years of As-
tana”, Award Pin “Fatherland, Dignity, Valor!”

(Early termination of the powers of the city 
maslikhat deputy by decision of the maslikhat of 
Astana city No. 353/44-VI dated February 18, 2019).
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Мещеряков Илья Николаевич, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қалалық мәслиха-

тының депутаты. Құрылыс, экология, көлік, 
сауда және тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық мәселелері жөніндегі тұрақты комис-
сия төрағасының орынбасары.

Депутат Илья Мещеряков «Ассоциация Компа-
ния Розничной Торговли» Заңды тұлғалар ұйымы-
ның атқарушы директоры болып табылады. Ең-
бек жолын 1999 жылы «Элеватор «Цесна- Астық» 
ЖШС-да слесарлықтан бастады. Соңынан «НК 
«Продкорпорация» концернде әртүрлі қызметтер 
атқарды. Бас директор қызметіне дейін көтеріліп, 
«Продкорпорация» ҰҚ» АҚ тәуелсіз директо-
ры және Директорлар кеңесінің мүшесі болды. 
Мещеряков Нұр-Сұлтан қаласы бойынша «Nur 
Otan» партиясы саяси кеңесінің мүшесі.

Халық қалаулысы өз қызметінде салауатты 
өмір салтын насихаттайды, спорт шараларына, 
марафондарға және триатлон жарыстарына қа-
тысады. Мейірімділікке ерекше көңіл бөліп, ар-
дагерлер кеңестеріне және балалар қорларына, 
сайлау округіндегі қарт тұрғындарға, мүмкінді-
гі шектеулі балалар мен мұқтаж отбасыларына 
материалдық көмек көрсетеді. Сайлаушыларды 
жеке қабылдау кезінде алған бүкіл шағымдарды 
жылдам шешуге тырысады.

«Жоғары технологияларды дамыту» бағы-
тындағы сарапшылар комиссиясының кураторы 
есебінде «Nur Otan» партиясы сайлау алдындағы 
бағдарламасына сәйкес Илья Николаевич көлік-
тегі экология, қала тұрғындарының күнделікті 
өміріне инновация енгізу, мемлекеттік қызмет 
көрсетудің заманауи технологиясын қолдану 
мәселелеріне бақылау жасайды. 

Еңбектегі жетістіктері үшін Илья Мещеря-
ков «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне  
25 жыл» мерекелік медалімен және басқа да ме-
дальдармен марапатталған.

МЕЩЕРЯКОВ 
ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

МЕЩЕРЯКОВ 
ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

MESCHERYAKOV 
ILYA NIKOLAEVICH

Мещеряков Илья Николаевич, депутат 
маслихата города Нур-Султан VI созы-

ва. Заместитель председателя постоянной 
комиссии по вопросам строительства, эколо-
гии, транспорта, торговли и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Депутат Илья Мещеряков является исполни-
тельным директором Организации Юридических 
Лиц «Ассоциация Компаний Розничной Торгов-
ли». Начинал трудовую деятельность в 1999 году 
слесарем в ТОО «Элеватор «Цесна-Астык». 
Позднее занимал различные должности в кон-
церне «Цесна-Астык», где дошел до генерально-
го директора, был членом Совета директоров и 
независимым директором АО «НК «Продкорпо-
рация». Мещеряков – член Политического Сове-
та партии «Nur Otan» по городу Нур-Султан.

Народный избранник в своей деятельности 
пропагандирует здоровый образ жизни, прини-
мая участие в спортивных мероприятиях, мара-
фонах и соревнованиях по триатлону. Особое 
внимание уделяет благотворительности, мате-
риально поддерживает Совет ветеранов и дет-
ские фонды, пожилых жителей избирательного 
округа, детей с ограниченными возможностями 
и нуждающиеся семьи. Все обращения, полу-
ченные во время личных приемов избирателей, 
старается решить максимально оперативно.

Будучи куратором экспертной комиссии по 
направлению «Развитие высоких технологий» 
предвыборной программы партии «Nur Otan», 
Илья Николаевич контролирует вопросы транс-
портной экологии, внедрения инноваций в по-
вседневную жизнь горожан, применения совре-
менных технологий при оказании госуслуг.

За свои трудовые достижения Илья Николае-
вич награжден юбилейной медалью «Қазақстан 
Рес публикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» и дру-
гими наградами.

Mescheryakov Ilya Nikolaevich, deputy of 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city. Deputy 

Chairman of the Standing Commission for Con-
struction, Environment, Transport, Commerce 
and Housing Maintenance and Utilities.

Deputy Ilya Mescheryakov – is the executive 
director of the “Association of Retail Companies”. 
He started his labor activity in 1999, as a mechanic 
in Elevator Tsesna-Astyk LLP. Later, he held vari-
ous positions in the Tsesna-Astyk Concern, where 
he made his way up to the level of the CEO, was a 
member of the Board of Directors and Independent 
Director of JSC NK Prodkorporatsia. Mescheryakov 
is a member of the Nur Otan Party Political Council 
in Nur-Sultan city.

People’s deputy promotes a healthy lifestyle, tak-
ing part in sports events, marathons and triathlon 
competitions. He pays special attention to charity, 
providing financial support to the Council of Vet-
erans and children's funds, elderly residents of the 
electoral district, children with disabilities and fami-
lies in need. He tries to resolve all requests received 
from voters with immediacy.

Being the counselor of the expert commission on 
the development of high technologies of the Nur Otan 
party's electoral program, Ilya Nikolayevich moni-
tors the issues of transport ecology, introduction of 
innovations into the life of citizens, use of technolo-
gy to deliver government services to citizens.

For his meritorious labor, Ilya Nikolaevich was 
honored with the commemorative medal “25 Years 
of Independence of the Republic of Kazakhstan” and 
other awards.
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Нұрпейісов Жанат Ғазизұлы – VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қалалық мәслиха-

тының хатшысы. 
Жанат Ғазизұлы 35 жыл мемлекеттік қыз-

метте болды. Оның алты жылында Астанадағы 
қала экономикасы және бюджеттік жоспарлауды 
басқарды. Мемлекеттік органдарда жұмыс істе-
ген жылдары «Nur Otan» партиясының мүшесі 
есебінде Жанат Ғазизұлы халық, Астана тұрғын-
дары алдындағы қала тұрғындарының жағдайын 
жақсартуға бағытталған, әлеуметтік мәселелерді 
шешудің жауапкершілігін айқын түсінді.

2016 жылдың наурызында Жанат Ғазизұлы 
VI шақырылған Астана қалалық мәслихатының 
хатшылығына сайланды. Депутаттық қызметте-
гі мол тәжірибесінің арқасында оған қоса мәс-
лихат хатшысы есебінде ол мол өкілеттілікке 
ие. Оған депутаттар өз қызметіне, қажетті ақпа-
раттармен қамтамасыздандыруға, мәслихаттың 
жергілікті басқарудың басқа да органдарымен 
өзара байланысына орай жиі жүгінеді. Мәсли-
хат хатшысы тұрақты комиссиялар мен депутат 
топтарының қызметін үйлестіреді, мәслихаттың 
атынан тұрғындармен, еңбек ұжымдарымен, 
кәсіпорындармен, мекемелермен және ұйымдар-
мен белсенді жұмыс жүргізіп, азаматтарды жеке 
қабылдайды. Жанат Ғазизұлына Астана тұрғын-
дары негізінен тұрғын үй-коммуналдық шару-
ашылығы саласы, көлік инфрақұрылымын дамы-
ту, әлеуметтік қорғау және еңбекке орналастыру 
мәселелері бойынша жүгінеді.

НҰРПЕЙІСОВ
ЖАНАТ ҒАЗИЗҰЛЫ

НУРПИИСОВ
ЖАНАТ ГАЗИЗОВИЧ

NURPЕISOV 
JANAT GAZIZOVICH

Нурпиисов Жанат Газизович – секретарь 
маслихата города Нур-Султан VI созыва. 

Жанат Газизович более 35 лет проработал 
на государственной службе, из них шесть лет 
возглавлял столичное управление экономики 
и бюджетного планирования. В годы работы в 
государственных органах, являясь членом пар-
тии «Nur Otan», Жанат Газизович осознал от-
ветственность перед народом, перед жителями 
столицы в реализации задач, направленных на 
улучшение условий проживания горожан, реше-
ние их социальных вопросов.

В марте 2016 года Жанат Газизович избран 
секретарем маслихата города Астаны шестого 
созыва. Солидный опыт работы помогает в депу-
татской деятельности, тем более, что секретарь 
маслихата имеет очень широкий спектр полно-
мочий. К ним относятся содействие депутатам в 
осуществлении своей деятельности, обеспечение 
их необходимой информацией, организация вза-
имодействия маслихата с иными органами мест-
ного самоуправления. Секретарь маслихата ко-
ординирует деятельность постоянных комиссий 
и депутатских групп, от имени маслихата ведет 
активную работу с населением, трудовыми кол-
лективами, предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, проводит личные приемы граждан. 
Значительная часть вопросов, с которыми жители 
столицы обращаются к Жанату Газизовичу, отно-
сится к сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, развитию транспортной инфраструктуры, 
социальной защите и помощи в трудоустройстве. 

Janat Gazizovich Nurpiisov – secretary of the 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city.

Janat Gazizovich has worked in the civil ser-
vice for more than 35 years, of which six years he 
headed the Astana department of economics and 
budget planning. Working in government bod-
ies, being a member of the Nur Otan party, Janat 
Gazizovich recognizes the responsibility to the 
people, to the residents of the capital in the imple-
mentation of tasks aimed at improving the living 
conditions of citizens, solving their social cases.

In March 2016, Janat Gazizovich was elected 
the secretary of the 6th Maslikhat of Astana city. 
Solid work experience helps in parliamentary ac-
tivities, especially since the Maslikhat Secretary 
has a very wide range of powers. These include 
assisting deputies in carrying out their activities, 
providing them with the necessary information, 
organizing the interaction of Maslikhat with other 
local authorities. The Maslikhat Secretary coordi-
nates the activities of the standing commissions 
and deputy groups, on behalf of the maslikhat 
works with the population, labor collectives, en-
terprises, institutions and organizations, conducts 
personal meetings with citizens. A significant pro-
portion of issues that residents of the capital ad-
dress to Janat Gazizovich relates to the sphere of 
housing and communal services, the development 
of transport infrastructure, social protection and 
employment assistance.
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Бірінші сайлау округінен сайланған депутат 
есебінде Жанат Ғазизұлына көп жағдайда 

жасалған шағымдар оңтайлы шешіліп, бақылау-
ға алынады. Олардың арасында округтегі аула 
аймақтарын көгалдандыру, спорт және балалар 
алаңдарын салу, аялдама павильондарын орнату, 
қоғамдық қалалық көлік қозғалысы, жұмыспен 
қамту, балабақшадан орын алу және тағы да 
мәселелер бар. Барлық депутаттар  сияқты мәс-
лихат хатшысы да Астана тұрғындарының 
шағымдарына үлкен жауапкершілікпен қарай-
ды, шешімін табады. Осылайша Астана тұрғын-
дары алдында ел Президенті қойған міндеттер 
оңтайлы шешіледі.

Жанат Ғазизұлы Нұр-Сұлтан қалалық Қоғам-
дық кеңесінің мүшесі болып табылады.

Астананы әлеуметтік экономикалық дамытуға 
қосқан үлесі, белсенді қоғамдық қызметі үшін 
Жанат Ғазизұлы «Парасат», «Құрмет» орден-
дерімен, «Астана», «Қазақстан Республикасы-
ның тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Респуб-
ликасының тәуелсіздігіне 20 жыл»,  «Қазақстан 
Конституциясына 20 жыл» мерекелік медальда-
рымен марапатталған. 

Мемлекеттік қызметтегі және қаржы орган-
дарындағы көп жылдық жемісті еңбегі үшін 
«Үздік мемлекеттік қызметші» және «Қаржы 
қызметінің үздігі» төсбелгілерін алған. Сол-
түстік Қазақстан облысы "Мағжан Жұмабаев ау-
данының Құрметті азаматы" атағына ие болды.

Большинство обращений, с которыми обра-
щаются к Жанату Газизовичу как депутату 

от первого избирательного округа, находят по-
ложительное решение. На постоянном контроле 
находятся вопросы благоустройства дворовых 
территорий в округе, строительства спортивных 
и детских площадок, установки остановочных 
павильонов, движения городского общественно-
го транспорта, трудоустройства, предоставления 
мест в детские сады и многие другие. Секретарь 
маслихата, как и все депутаты, с большой ответ-
ственностью относится к проблемам жителей 
столицы, находит пути их решения. Таким обра-
зом решаются задачи, поставленные Президен-
том страны перед жителями столицы. 

Жанат Газизович является членом Обществен-
ного совета города Нур-Султан. 

За значительный вклад в социально-экономиче-
ское развитие столицы, активную общественную 
деятельность Жанат Газизович награжден ордена-
ми «Парасат», «Құрмет», юбилейными медалями 
«Астана», «Қазақстан Республикасының тәуел-
сіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасы-
ның тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Консти-
туциясына 20 жыл». За многолетнюю работу на 
государственной службе и в финансовых органах 
награжден нагрудными Знаками «Үздік мемлекет-
тік қызметші» и «Қаржы қызметінің үздігі». Удо-
стоен звания «Почетный гражданин района Маг-
жана Жумабаева» Северо-Казахстанской области.

Most of the appeals addressed to Janat 
Gazizovich, a deputy from electoral district 1, 

are resolved positively, being under constant dep-
uty’s control. These are issues of improvement of 
courtyards in the district, construction of sports and 
playgrounds, installation of bus stop shelters, urban 
public transport, employment, provision of places 
in kindergartens and many others. The Maslikhat 
Secretary, as well as other deputies, deals with the 
matters of Astana residents with great responsibili-
ty, finding ways to resolve them. Thus, the tasks set 
by the president of the country to the residents of 
the capital are being addressed.

Janat Gazizovich is a member of the Nur-Sul-
tan Public Council.

For his significant contribution to the socio-eco-
nomic development of the capital, public activities, 
Janat Gazizovich was awarded orders Parasat, Qur-
met, commemorative medals “Astana”, “10 Years of 
Independence of the Republic of Kazakhstan”, “20 
Years of Independence of the Republic of Kazakh-
stan”, “25 Years of Independence of the Republic 
of Kazakhstan”, “20 years of the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan”. For valorous labor in the 
civil service and financial institutions, he was hon-
ored with Award Pins “Best Government Official” 
and “Excellent Financial Service”. He was award-
ed Honorary Citizen of Magzhan  Zhumabayev dis-
trict, North Kazakhstan region.
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Өмірбаева Рамзия Фаатовна, VI шақырылған 
Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының депу-

таты, сондай-ақ ІІ шақырылған Астана қала-
сы мәслихатының депутаты. Әлеуметтік-мәде-
ни дамыту мәселелері жөніндегі комиссия мүшесі. 

Астанадағы ең беделді педагогтардың бірі 
 Рамзия Өмірбаева көп жылдан бері №17 гимнази-
яны басқарады. Ол Қазақстан Республикасы Білім 
беру ісінің үздігі, Қазақстан Республикасы Білім 
беру жүйесінің Құрметті қызметкері, Нұр-Сұлтан 
қаласы мектеп директорлары Кеңесінің мүшесі.

Депутаттың бақылауында мектептердің сапа-
лы құрылысы және жөнделуі, педагог кадрлармен 
қамтамасыз етілуі сияқты көптеген мәселелер бар. 
Ең маңызды тақырып – Астана қаласының, оның 
ішінде Шұбар сайлау округінің инфрақұрылымда-
рын модернизациялау. Рамзия Фаатовна жолдарды 
жөндеу және жарықтандыру, жол қатынасы, мек-
теп құрылысы, мүмкіндігі шектеулі балалардың 
ата-аналарының тегін жол қатынасы сияқты мәсе-
лелерді жиі көтереді. Партиялық бағыт  бойынша 
депутат Астана құрылыстарын салуға, балалар 
лицейінің, «Алжир» мемориалды кешенінің, Бей-
бітшілік және Келісім сарайының, Астана цир-
кінің, балалар ауруханасының күрделі жөндеуіне 
бақылау жүргізетін топты басқарады. Тек 2018 
жылы ғана ол ұжымдармен 60 кездесу өткізіп, аза-
маттардың 150 шағымын қарады. Мынадай бел-
сенді мейірімділік жұмыстарын жүргізеді: округ-
тегі қарт адамдарға, аз қамтылған және көпбалалы 
отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі балаларға мате-
риалдық қолдау көрсетіп, олар үшін мерекелік ша-
ралар ұйымдастырады. 

Рамзия Фаатовна «Құрмет» орденімен, 
 Қазақстан Республикасының мерекелік медаль-
дарымен марапатталған. Мемлекет хатшысынан, 
Астана әкімінен, Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінен бірнеше мәрте Алғыс 
хатын алған. 

ӨМІРБАЕВА 
РАМЗИЯ ФААТОВНА

УМЕРБАЕВА
РАМЗИЯ ФААТОВНА

UMERBAYEVA 
RAMZIA FAATOVNA

Умербаева Рамзия Фаатовна, депутат мас-
лихата города Нур-Султан VI созыва, а 

также депутат маслихата города Астаны ІІ 
созыва. Член постоянной комиссии по вопро-
сам социально-культурного развития.

Рамзия Умербаева – одна из самых авторитет-
ных педагогов столицы, многие годы руководит 
гимназией №17. Она отличник образования Рес-
публики Казахстан, Почетный работник образо-
вания Республики Казахстан, член Совета ди-
ректоров школ города Нур-Султан.

На контроле депутата вопросы развития си-
стемы образования – ремонт и качество строи-
тельства школ, обеспеченность педагогическими 
кадрами, учебниками и не только. Важная тема – 
модернизация инфраструктуры столицы, в том 
числе избирательного округа Чубары. Рамзия 
 Фаатовна регулярно поднимает вопросы осве-
щения и ремонта дорог, транспортного сообще-
ния, строительства школы, бесплатного проезда 
родителей детей с ограниченными возможно-
стями. По партийной линии депутат возглавила 
рабочую группу по контролю строительства при-
строек к школам столицы, капитального ремонта 
лицея для мальчиков, мемориального комплекса 
«Алжир», Дворца Мира и Согласия, столично-
го цирка, детской больницы.Только в 2018 году 
она провела 60 встреч с коллективами, рассмо-
трела 150 обращений граждан. Ведет активную 
благотворительную деятельность: материально 
поддерживает пожилых жителей округа, малоо-
беспеченные и многодетные семьи, детей с огра-
ниченными возможностями, проводит для них 
праздничные мероприятия.

Рамзия Фаатовна награждена орденом «Құрмет», 
юбилейными медалями Республики Казахстан, не-
однократно получала Благодарственные письма от 
Главы государства, акима города Нур-Султан, Мини-
стерства образования и науки Республики Казахстан.

Ramziya Faatovna Umerbayeva, deputy of 
the 6th Maslikhat of Nur-Sultan city, as well 

as Deputy of the 2th Maslikhats of Astana city. 
Member of the Standing Commission for Cul-
tural and Social Development.

Ramziya Umerbaeva is one of the most prominent 
teachers of the capital, for many years she has been 
directing the gymnasium No.17. She has an award 
for excellence in education of RK, Honorary Worker 
of Education of the Republic of Kazakhstan, Board 
Member of Nur-Sultan School Heads Council.

The deputy monitors the development of ed-
ucation system – renovation and construction of 
schools, provision of a qualified workforce, text-
books and other issues. Modernization of the capi-
tal's infrastructure, including the Chubary electoral 
district, is the priority. Ramziya Faatovna regularly 
raises issues of road lighting and repair, transport, 
school construction, and free fares for parents of 
children with disabilities. As a member of the Party, 
the deputy headed the working group to monitor the 
construction of additions to schools in the capital, 
major repairs of the boys' Lyceum, the Algeria me-
morial complex, the Palace of Peace and Accord, 
circus, and children's hospital. In 2018, she held  
60 meetings with staff members, reviewed 150 
appeals from citizens. She is actively involved in 
charity providing financial aid to the elderly res-
idents of the district, low-income and large fam-
ilies, children with disabilities, holding festive 
events for them.

Ramziya Faatovna was awarded the Qurmet 
Order, commemorative medals of the Republic of 
Kazakhstan, repeatedly received Letters of Grati-
tude from the Head of State, Astana Akim, Min-
istry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan.



НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАЛЫҚ МӘСЛИХАТЫ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ ӨМІРБАЯНДЫҚ ОЧЕРКТЕРІ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН PROFILES OF THE NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT DEPUTIES

236 237НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  MASLIKHAT OF THE NUR-SULTAN НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  MASLIKHAT OF THE NUR-SULTAN

Солодовников Сергей Петрович,  
VI шақырылған Нұр-Сұлтан қалалық 

мәслихатының депутаты. Әлеуметтік-мәде-
ни дамыту мәселелері жөніндегі комиссия 
мүшесі.

Сергей Солодовников – Астанадағы «Жастар» 
сарайының директоры, «Жас толқын» бала во-
калистер байқауын ұйымдастырушылардың 
бірі, Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің кубогындағы 
«Бәріміз ән саламыз» қалалық караоке бірін-
шілігі төралқасының төрағасы.

Депутат азаматтардың шағымы бойынша 
үлкен жұмыстар жүргізеді және оларға шұғыл 
көңіл бөледі. Оның қатысуымен сайлау окру-
гіндегі мынадай көптеген проблемалы мәсе-
лелер шешілді: Жұмабаев көшесіндегі аула 
көгалдандырылып, №52, 60 автобус бағытта-
рындағы қоғамдық көлік қозғалысы реттелді. Аз 
қамтылған және көпбалалы отбасылардың бала-
лары үшін жеңілдік пен секцияға қатысу мүм-
кіндігі туды. Сергей Петрович аға буынға ерек-
ше көңіл бөледі: ол «Күйші Дина» ардагерлер 
ұйымының шағын мәдени демалыс орталығын 
ашуына демеушілік жасады, жүйелі түрде 
шығармашылық концерттер мен шаралар ұй-
ымдастырып, округтің ардагерлері мен зейнет-
керлеріне мереке күндері сыйлық жасайды. Де-
путаттың бақылауында жергілікті құқық қорғау 
органдарының қылмыстың алдын алу жөніндегі 
жұмыстары, қоғамдық тәртіпті қадағалау бар. 

Сергей Солодовников белсенді қоғамдық 
қызметі мен еңбегі үшін «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері» құрметті атағымен, «Про-
фессионал года» орденімен, «Қазақстан Респуб-
ликасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астана   
20 жыл» мерекелік медальдармен марапатталған.

СОЛОДОВНИКОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

СОЛОДОВНИКОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

SOLODOVNIKOV 
SERGEY PETROVICH

Солодовников Сергей Петрович, депутат 
маслихата города Нур-Султан VI созыва. 

Член постоянной комиссии по вопросам соци-
ально-культурного развития.

Сергей Солодовников – директор столичного 
Дворца «Жастар», один из организаторов детского 
конкурса вокалистов «Жас Толкын», председатель 
жюри открытого городского чемпионата караоке 
«Поют все» на кубок акима города Нур-Султан.

Депутат проводит большую работу по обра-
щениям граждан и оперативно реагирует на них. 
При его участии решены многие проблемные 
вопросы избирательного округа: благоустроены 
дворы по улице Жумабаева, налажено движение 
общественного транспорта по автобусным марш-
рутам №52, 60. У детей из малообеспеченных 
и многодетных семей появилась возможность 
посещать секции на льготных условиях. Осо-
бое внимание Сергей Петрович уделяет старше-
му поколению: он оказал спонсорскую помощь 
мини-центру культурного досуга ветеранской 
организации «Күйші Дина», регулярно органи-
зовывает творческие концерты и мероприятия, 
подарки для ветеранов и пенсионеров округа, 
в том числе к праздничным датам. На контроле 
депутата – работа местных правоохранительных 
органов по профилактике преступности, обеспе-
чению общественного порядка.

За трудовые заслуги, активную общественную 
деятельность Сергей Солодовников награжден 
почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері», орденом «Профессионал года», юби-
лейными медалями «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астана 20 жыл».

Solodovnikov Sergey Petrovich, deputy of 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city. Member 

of the Standing Commission for Cultural and 
 Social Development.

Sergey Solodovnikov – director of the Zhastar 
Palace in Astana, one of the organizers of the chil-
dren's vocal competition “Zhas Tolkyn”, jury chair-
man at the open city karaoke championship “Sing 
All Together” for the cup of Nur-Sultan Akim.

The deputy is working hard to review citizens' ap-
peals and promptly responds to them. With his par-
ticipation, many problematic issues of the electoral 
district have been resolved: courtyards at Jumaba-
yev Street have been landscaped; bus transport along 
routes 52, 60 has been organized. Children from 
low-income and large families have had the opportu-
nity to attend sections on preferential terms. Sergey 
Petrovich pays special attention to the older people: 
he provided sponsorship to the mini-center of cultur-
al leisure for the veteran organization Kuishi Dina, 
regularly organizes concerts and creative events, 
giving presents to veterans and retirees of the dis-
trict on commemorative dates. The deputy monitors 
the activities of local law enforcement agencies on 
crime prevention and maintenance of law and order.

For his working merits and public activism, Sergey 
Solodovnikov was honored with the title “Honored 
Worker of Kazakhstan”, the Order “Profession-
al of the Year”, commemorative medals “25 Years 
of Independence of the Republic of Kazakhstan”,   
“20 years of Astana”.
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Сыдықов Ерлан Бәтташұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қаласы мәслихаты-

ның депутаты, сондай-ақ V шақырылған 
Астана қаласы мәслихатының депутаты. 
Заңдылық, құқық тәртібі және қоғаммен 
жұмыс жасау мәселелері жөніндегі тұрақты 
комиссия ның мүшесі. 

Ерлан Сыдықов білім саласында стажер зерттеу-
шіліктен оқу орнының ректорына дейінгі кәсіби 
жолдан өтті. Ол түрлі аймақтарда, ведомстволарда 
жұмыс істеп, Семей мемлекеттік падегогтік институ-
тын, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттің универ-
ситетін басқарды. Ерлан Бәтташұлы 2011 жылдан 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универси-
тетінің ректоры, тарих ғылымының докторы, про-
фессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 
академиясының академигі, Еуразия университеттер 
Ассоциациясының вице-президенті (Мәскеу). 

Депутат жүргізетін белсенді қоғамдық саяси 
жұмыстардың арасында Нұр-Сұлтан қаласын-
дағы «Nur Otan» партиясы филиалының қоғамдық 
қабылдауы да бар, онда азаматтар жүйелі түрде 
қабылданады. Тұрғындар шағымының көпшілігі 
оңтайлы шешіледі. Ол Ұлы Отан соғысының, тыл 
ардагерлеріне, зейнеткерлерге материалдық көмек 
көрсетеді. «Баланы мектепке дайындайық» акция-
сы ауқымында әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған 
ең кемі 100 балаға қолдау көрсетеді. Маңызды 
істерінің арасында – мектептерге қамқорлық көр-
сету де бар. Соған сәйкес депутаттың күш са-
луымен компьютер сыныптары, химиялық зерт-
ханалар жабдықталады. Ерлан Бәтташұлы округ 
мектептерінде жастармен кездесіп, түлектерге 
салтанатты түрде диплом табыстайды.

Ерлан Сыдықовтың «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері» атағы бар. «Парасат» және 
ІІ дәрежелі «Барыс» ордендерімен, көптеген ме-
рекелік медальдармен марапатталған. «Почетный 
гражданин Восточно-Казахстанкой области» және 
«Почетной гражданин Абайского района Восточ-
но-Казахстанской области» атақтарына ие.

СЫДЫҚОВ 
ЕРЛАН БӘТТАШҰЛЫ

СЫДЫКОВ
ЕРЛАН БАТТАШЕВИЧ

SYDYKOV 
YERLAN BATTASHEVICH

Сыдыков Ерлан Батташевич, депутат мас-
лихата города Нур-Султан VI созыва, а 

также депутат маслихата города Астаны V со-
зыва. Член постоянной комиссии по вопросам 
законности, правопорядка и работе с обще-
ственностью.

Ерлан Сыдыков прошел успешный професси-
ональный путь в сфере образования: от стажера- 
исследователя до ректора известного вуза. Он тру-
дился в разных регионах и ведомствах, возглавлял 
Семипалатинский государственный педагогический 
институт, Семипалатинский государственный уни-
верситет им. Шакарима. С 2011 года Ерлан Батта-
шевич – ректор Евразийского национального уни-
верситета им. Л.Н. Гумилева. Доктор исторических 
наук, профессор, академик Национальной академии 
наук Республики Казахстан, вице-президент Ев-
разийской ассоциации университетов (г. Москва).

Депутат ведет активную общественно-полити-
ческую деятельность, в том числе по линии обще-
ственной приемной филиала партии «Nur Otan» в 
городе Нур-Султан, где регулярно проводит приемы 
граждан. Большая часть обращений жителей окру-
га решена положительно. Он оказывает материаль-
ную помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, пенсионерам. В рамках 
акции «Соберем ребенка в школу» поддерживает 
не менее 100 детей из социально уязвимых семей. 
В списке важных дел – шефство над школами, кото-
рым усилиями депутата передаются компьютерные 
классы, химические лаборатории. В школах округа 
Ерлан Батташевич проводит встречи с молодежью, 
торжественное вручение дипломов выпускникам. 

Ерлан Сыдыков имеет звание «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері». Он награжден ордена-
ми «Парасат» и «Барыс» II степени, многими юби-
лейными медалями. Удостоен званий «Почетный 
гражданин Восточно-Казахстанской области» и 
«Почетный гражданин Абайского района Восточ-
но-Казахстанской области».

Sydykov Yerlan Battashevich, deputy of the 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city, as well 

as Deputy of the 5th Maslikhats of Astana city. 
Member of the Standing Commission for Legali-
ty, Law and Order and Public Relations.

Yerlan Sydykov held various positions in the 
field of education on his way up from a trainee re-
searcher to the rector of the famous university. He 
worked in different regions and institutions, head-
ed the Semipalatinsk State Pedagogical Institute, 
Semipalatinsk State University n. a. Shakarim. 
Since 2011, Yerlan Battashevich has been the Rec-
tor of the Eurasian National University n. a. L. Gu-
milev. Doctor of Historical Sciences, Professor, 
Member of the National Academy of Sciences of 
the Republic of Kazakhstan, Vice-President of the 
Eurasian Universities’ Association (Moscow).

The deputy has been engaged in political and social 
activism, including by means of the public reception 
office of the “Nur Otan” Party branch in Nur-Sultan, 
where he regularly meets with citizens. Most of the 
appeals of the residents of the district have been re-
solved positively. He provides moneyed assistance to 
veterans of the Great Patriotic War, homefront workers, 
retirees. Within the “Get a child to school” campaign, 
at least 100 children from socially vulnerable families 
have been sponsored. The sponsorship of schools is 
among the priorities: through the efforts of the depu-
ty schools have been equipped with computer classes 
and chemical laboratories. Yerlan Battashevich holds 
meetings with young people in the schools of the dis-
trict, attends official diploma awarding ceremonies.

Yerlan Sydykov was given a title “Honored 
worker of Kazakhstan”. He was awarded the Or-
ders Parasat and Barys of the II degree, many com-
memorative medals. He was granted titles of honor 
“Honorary Citizen of the East Kazakhstan Region” 
and “Honorary Citizen of the Abai District, East 
Kazakhstan Region”.
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Табулдина Алтыншаш Жұмашқызы, VI 
шақырылған Нұр-Сұлтан қалалық мәс-

лихатының депутаты. Әлеуметтік-мәдени да-
мыту мәселелері жөніндегі комиссия мүшесі.

Алтыншаш Жұмашқызы – Денсаулық сақтау 
ісінің үздігі. Ол өз өмірінің 25 жылын Астананың 
денсаулық саласын дамытуға жұмсады. Қалалық 
№5 емхананың бас дәрігері қызметін атқарады.

Депутаттың басты міндеттерінің бірі – тұрғын-
дармен жұмыс істеу. Алтыншаш Табулдинаға 
Астана тұрғындарының шағымы бойынша көпте-
ген мәселелерді шешудің сәті түсті. Олардың ара-
сында жолдарды асфальттау және жөндеу бар, қо-
сымша қоғамдық көлік бағыттары іске қосылып, 
мөлтекаудандарды қадағалау күшейді. 

«Nur Otan» партиясының «Денсаулық сақтау» 
бағыты бойынша сараптау комиссиясының ку-
раторы есебінде депутат өз сайлау учаскесінде 
ғана емес, сондай-ақ тұтас қаладағы әлеуметтік 
проблемаларды шешуге қатысады. Комиссия-
ның кепілдемелерін үкімет «Міндетті әлеумет-
тік медициналық сақтандыру» заңын қабыл-
дауда ескерді. Дамыған мектеп медицинасы 
жолында көшпелі отырыстар өткізілді. Нәтиже-
сінде №8 мектепті сырып тастауға, мектептерді 
медициналық персоналмен жабдықтауды жақ-
сартуға, мектеп медбикелерін шұғыл көмек көр-
сету мәселелері жөнінде оқытуға байланысты 
шешімдер қабылданды. Алтыншаш Жұмашқы-
зы ЭКСПО көрмесін өткізу кезінде медицина-
лық қызмет көрсетуді ұйымдастыруға қатысты.

Алтыншаш Жұмашқызы «Құрмет»,  «Қазақстан 
мәртебесі» ордендерімен, «Кәсіподаққа сіңірген 
еңбегі үшін» төсбелгісімен, Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті Н. Назарбаевтың Алғыс 
 хатымен марапатталған.

ТАБУЛДИНА 
АЛТЫНШАШ ЖҰМАШҚЫЗЫ

ТАБУЛДИНА 
АЛТЫНШАШ ЖУМАШЕВНА

TABULDINA
ALTYNSHASH JUMASHEVNA

Табулдина Алтыншаш Жумашевна, депутат 
маслихата города Нур-Султан VI созыва. 

Член постоянной комиссии по вопросам соци-
ально-культурного развития.

Алтыншаш Жумашевна – отличник здравоох-
ранения. Она отдала 25 лет своей жизни развитию 
сферы здравоохранения столицы. Занимает долж-
ность главного врача городской поликлиники №5.

Одна из главных задач депутата – работа с насе-
лением. Алтыншаш Табулдиной удалось решить 
множество проблем, с которыми к ней обраща-
лись жители столицы – заасфальтированы и отре-
монтированы дороги, запущены дополнительные 
маршруты общественного транспорта, усилено 
патрулирование микрорайонов.

Как куратор экспертной комиссии партии «Nur 
Otan» по направлению «Здравоохранение», депутат 
участвует в решении социальных проблем не только 
своего избирательного участка, но и города в целом. 
Рекомендации комиссии учтены Правительством 
при принятии Закона «Об обязательном социальном 
медицинском страховании». Большая работа про-
ведена в рамках выездных заседаний для развития 
школьной медицины. В результате были приняты 
решения о сносе средней школы №8, об улучше-
нии укомплектованности школ медицинским пер-
соналом, о прохождении школьными медсестрами 
централизованного обучения по вопросам оказания 
неотложной помощи. Алтыншаш Жумашевна уча-
ствовала и в организации медицинского обслужива-
ния в период проведения выставки ЭКСПО.

Алтыншаш Жумашевна награждена ордена-
ми «Құрмет», «Қазақстан мәребесі», нагрудным 
 Знаком «Қәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін», Бла-
годарственным письмом Президента Респуб лики 
Казахстан Н. Назарбаева.

Tabuldina Altynshash Jumashevna, deputy of 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city. Member of 

the Standing Commission for Cultural and So-
cial Development.

Altynshash Jumashevna is the Excellent Work-
er of Public Health. She has spent 25 years on the 
development of health sector in Astana. She is the 
chief physician of municipal polyclinic 5.

One of the priorities of the deputy is to reach the 
population. Altynshash Tabuldina has managed to 
solve many appeals received from the residents of 
the capital – roads have been paved and repaired, 
additional public transport has been launched, and 
microdistricts patrols have been increased.

As the supervisor of the Healthcare Expert Com-
mission of the Nur Otan party, the deputy participates 
in solving social problems not only in her electoral 
district, but also in the city. The recommendations of 
the commission were taken into account by the Gov-
ernment when adopting the Law “On Compulsory 
Social Health Insurance”. Much work has been done 
in the framework of visiting sessions for the develop-
ment of school medicine. As a result, decisions were 
made on the demolition of secondary school No.8, 
on improving the staffing of schools with medical 
personnel, on school nurses receiving centralized 
training in emergency care.

Altynshash Jumashevna also participated in ar-
rangement of health services during Astana Expo-
2017. Altynshash Jumashevna was awarded Orders 
Qurmet, “Kazakhstan Merebesi”, Award Pin “For 
Services to Trade Union”, and Letter of Thanks 
from the President of the Republic of Kazakhstan 
N. Nazarbayev.
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Таукен Қайырлы Кенесбекұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қалалық мәслихаты-

ның депутаты. Заңдылық, құқық тәртібі және 
қоғаммен жұмыс жасау мәселелері жөніндегі 
тұрақты комиссияның мүшесі. 

Қайырлы Таукен мемлекеттік қызметте үлкен 
жұмыс өтіліне ие. Әр жылдары ол Әділет министр-
лігінде, Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Мәжілісі мен Сенаты аппаратында жұмыс істеді, 
Шығыс Қазақстан облыстық кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп департаментінің директоры, Қазақстан 
Республикасы бас прокурорының аға көмекшісі 
болды. Соңғы жылдары «НҰР» компаниялар тобы 
директорлар кеңесінің төрағасы болып табылады. 

Қайырлы Кенесбекұлы депутат есебінде округ 
тұрғындары арасында Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жолдауын түсіндіру бойынша, мем-
лекеттік бағдарламалар туралы үлкен түсінік жұ-
мыстарын жүргізеді, азаматтарды жеке қабылдап, 
мемлекеттік органдарды қатыстыра отырып олар-
дың проблемаларын шешеді. Ол «Рухани жаңғы-
ру», партиялық «Кедергісіз болашақ», «Бақытты 
балалық», «Ардагерлерді ардақтайық» жобалар 
ауқымында әртүрлі шараларды жүйелі түрда қаржы-
ландырады. Ақмола облысындағы және Шығыс 
Қазақстан облысының Аягөз қаласындағы тасқын-
нан зардап шеккендерді қолдау үшін мейірімділік 
акцияларын ұйымдастырды. Судың астында қалған 
елді-мекендерге азық-түлік, киім мен аяқкиім, ха-
лық тұтынатын тауарлар түрінде 20 млн. теңгеге 
жуық қаржының материалдық көмегі көрсетілді.

Қайырлы Таукен Нұр-Сұлтаны әлеуметтік-эко-
номикалық дамытуға қосқан үлесі үшін «Ерен ең-
бегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуел-
сіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының 
Парламентіне 10 жыл», «Астана 10 жыл», «Астана   
20 жыл», «Қазақстан полициясына 25 жыл» ме-
дальдарымен марапатталған. 

ТАУКЕН
ҚАЙЫРЛЫ КЕНЕСБЕКҰЛЫ

ТАУКЕН
ҚАЙЫРЛЫ КЕНЕСБЕКҰЛЫ

TAUKEN
KAIYRLY KENESBEKULY

Таукен Қайырлы Кенесбекұлы, депутат мас-
лихата города Нур-Султан VI созыва. Член 

постоянной комиссии по вопросам законности, 
правопорядка и работе с общественностью.

Қайырлы Таукен имеет большой стаж работы 
в государственных структурах. В разные годы 
он трудился в Министерстве юстиции, аппара-
тах Мажилиса и Сената Парламента Республи-
ки  Казахстан, работал директором департамента 
предпринимательства и промышленности Восточ-
но-Казахстанской области, старшим помощником 
Генерального Прокурора Республики Казахстан. 
Последние годы является председателем Совета 
директоров группы компании «НҰР». 

Как депутат, Қайырлы Кенесбекұлы проводит 
большую разъяснительную работу среди жите-
лей округа по Посланию Президента народу Ка-
захстана, по государственным программам, ведет 
личные приемы граждан и решает их проблемы с 
участием государственных органов. Он регуляр-
но спонсирует различные мероприятия в рамках 
программы «Рухани жаңғыру», партийных про-
ектов «Кедергісіз болашақ», «Бақытты балалық», 
«Ардагерлерді ардақтайық». Был организатором 
благотворительных акций в поддержку постра-
давших от паводка в Акмолинской области и в 
городе Аягоз Восточно-Казахстанской области. 
Жителям затопленных населенных пунктов была 
оказана материальная помощь в виде продуктов, 
одежды и обуви, товаров народного потребления 
на общую сумму около 20 миллионов тенге.

Қайырлы Таукен за вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Нур-Султан награжден 
медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Респуб-
ликасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Парламентіне  10 жыл», «Аста-
на 10 жыл», «Астана 20 жыл», «Қазақстан поли-
циясына 25 жыл».

Tauken Kaiyrly Kenesbekuly, deputy of 6th 
Maslikhat of Nur-Sultan city. Member of the 

Standing Commission for Legality, Law and Or-
der and Public Relations.

Kaiyrly Tauken has extensive experience in gov-
ernment organizations. In previous years, he worked 
in the Ministry of Justice, Offices of the Majilis and 
the Senate of the Parliament of the Republic of Ka-
zakhstan, as a director of the department of business 
and industry in the East Kazakhstan region, senior 
assistant to the Prosecutor General of the Republic of 
Kazakhstan. Over recent years, he is the Chairman of 
the Board of Directors of the NUR Company Group.

As a deputy, Kaiyrly Kenesbekuly has made an 
extensive effort to raise public awareness of the resi-
dents of the district in respect of the President’s Mes-
sage to the people of Kazakhstan and government 
programs; he conducts private meetings with citi-
zens and solves their matters with the participation 
of state bodies. He regularly sponsors various events 
within the framework of the “Rukhani Jangyru” pro-
gram, party projects “Kedergisіz Bolashak”, “Bakyt-
ty Balalyk”, “Ardagerlerdі ardaktaiyk”. He orga-
nized charitable actions in support of flood victims 
in the Akmola region and in the city of Ayagoz in 
the East Kazakhstan region. Residents of the flooded 
settlements were provided with material assistance, 
mainly food, clothing and footwear, consumer goods 
for a total amount of about KZT20 million.

For his contribution to the socio-economic de-
velopment of Nur-Sultan, Kaiyrly Tauken was 
awarded the medals “For Excellence in Labor”, 
“10 Years of Independence of the Republic of Ka-
zakhstan”, “10 years to the Parliament of RK”, “10 
years of Astana”, “20 years of Astana”, “25 years of 
Kazakhstan Police”.
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Тулеутаев Мұхтар Есенжанұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қалалық мәслихаты-

ның депутаты. Заңдылық, құқық тәртібі және 
қоғаммен жұмыс жасау мәселелері жөніндегі 
тұрақты комиссияның мүшесі.

Мұхтар Тулеутаев белгілі дәрігер, медицина са-
ласында 40 жыл жұмыс істегеннен бері қара пайым 
дәрігерден Семей қалалық денсаулық сақтау де-
партаментінің жетекшілігіне дейін өсті. Қазіргі 
кезде Нұр-Сұлтан қаласындағы «Онкологиялық 
орталықтың» бас дәрігері болып табылады. «Nur 
Otan» фракциясының астаналық мәслихаттағы 
«Денсаулық сақтау» бағыты бойынша партиялық 
комиссиясының мүшесі есебінде Мұхтар Есен-
жанұлы профильді бағдарламалардың жүзеге 
асырылуын бақылаумен қоса, азаматтардан көпте-
ген шағымдар алады. Астана тұрғындары ауруха-
наға жатқызуға көмектесу, мүгедектік дәрежесін 
нақтылау, қабылдауға жазылу сияқты мәселелерге 
көмектесуді өтінеді. Депутат барлық өтініштерді 
шұғыл шешеді. Оның сайлау округінде тұрғындар 
негізінен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
мәселелері бойынша шағымданатын Оңтүстік-
Шығыс мөлтекауданы бар. Депутаттың арала-
суымен Рысқұлбеков және Балқантау көшелерінің 
адам жүретін бөлігі жөнделді. Мұхтар Есен-
жанұлы тұрақты түрде «Алматы» ауданындағы 
аулаларды, жасөспірімдер және ардагерлер клуб-
тарын жетекшілігіне алған, мұқтаждарға матери-
алдық көмек көрсетеді, салтанатты шараларға қа-
тысады. Халық қалаулысы Ұлы Отан соғысы мен 
тыл ардагерлеріне ерекше көңіл бөледі.

Мұхтар Тулеутаев «Қазақстан Республика-
сы денсаулық сақтау ісінің үздігі» атағына ие, 
«Құрмет» орденімен және Қазақстан Республи-
касының көптеген мерекелік медальдарымен 
марапатталған.

ТУЛЕУТАЕВ
МҰХТАР ЕСЕНЖАНҰЛЫ

ТУЛЕУТАЕВ 
МУХТАР ЕСЕНЖАНОВИЧ

TULEUTAEV 
MUKHTAR YESENZHANOVICH

Тулеутаев Мухтар Есенжанович, депутат мас-
лихата города Нур-Султан VI созыва. Член 

постоянной комиссии по вопросам законности, 
правопорядка и работе с общественностью.

Мухтар Тулеутаев – известный врач, за сорок 
лет работы в сфере медицины прошел путь от ря-
дового врача до руководителя Департамента здра-
воохранения Семипалатинска. В настоящее время 
является главным врачом «Онкологического цен-
тра» города Нур-Султан.

Будучи членом партийной комиссии по на-
правлению «Здравоохранение» при фракции 
«Nur Otan» в столичном маслихате, Мухтар Есен-
жанович не только контролирует реализацию 
профильных программ, но и получает большое 
количество обращений от граждан. Жители сто-
лицы просят оказать содействие в госпитализа-
ции, уточнении степени инвалидности, направле-
нии на прием. Все заявки депутат рассматривает 
максимально объективно. В его избирательном 
округе находится микрорайон «Юго-Восток», по 
которому у жильцов округа много обращений, 
связанных со сферой жилищно-коммунального 
хозяйства. При содействии депутата отремон-
тирована проезжая часть улиц Рысқулбекова и 
Балкантау. На постоянной основе Мухтар Есен-
жанович курирует дворовые, юношеские и ве-
теранские клубы района «Алматы», оказывает 
материальную помощь нуждающимся, участвует 
в торжественных мероприятиях. Большое внима-
ние народный избранник уделяет ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам тыла.

Мухтар Тулеутаев имеет почетное звание «Қа-
зақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің 
үздігі», награжден орденом «Құрмет» и многими 
юбилейными медалями Республики Казахстан.

Tuleutaev Mukhtar Esenzhanovich, deputy of 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city. Member of 

the Standing Commission for Legality, Law and 
Order and Public Relations.

Mukhtar Tuleutaev is a distinguished doctor; 
for forty years of work in health care sector he 
made his way up from an ordinary doctor to the 
Head of the Semipalatinsk Health Department. He 
is currently the chief physician of the Nur-Sultan 
Oncology Center.

As a member of the Party Commission super-
vising Healthcare issues under the “Nur Otan” 
faction in the Maslikhat of Astana city, Mukhtar 
Yesenzhanovich not only monitors the implemen-
tation of relevant programs, but also reviews a 
large number of appeals from citizens. Residents 
of the capital ask for his assistance in hospitaliza-
tion, determination of a disability degree, appoint-
ments. The deputy considers all applications in 
the most objective way. His constituency includes 
micro district “South-East”, where residents have 
many appeals related to the housing and utilities 
sector. With the assistance of the deputy, the road-
way of Rysulbekov and Balkantau streets have 
been repaired. Mukhtar Yesenzhanovich continu-
ously supervises courtyards, youth and veterans' 
clubs in “Almaty” district, provides moneyed as-
sistance to the needy, and participates in festivi-
ties. The people's deputy pays great attention to 
the veterans of the Great Patriotic War and home 
front workers.

Mukhtar Tuleutaev was granted a title of hon-
or “Excellence in Healthcare of the Republic of 
Kazakhstan”, awarded the Qurmet Order and 
many commemorative medals of the Republic of 
 Kazakhstan.
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Шайдаров Мажит Зейноллаұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қаласы мәслиха-

тының депутаты, сондай-ақ V шақырылған 
Астана қаласы мәслихатының депутаты. 
Әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелері 
жөніндегі комиссия төрағасы.

Басқарма төрағасы Мажит Шайдаров – Ұлт-
тық нейрохирургия орталығы» АҚ Директорлар 
Кеңесінің Төрағасы, медицина ғылымының док-
торы, профессор, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 
ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының корреспон-
дент-мүшесі.

Мажит Зейноллаұлы басқаратын әлеумет-
тік-мәдени дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты 
комиссия жұмысының арқасында Астана тұрғын-
дарын амбулаториялық деңгейде дәрімен қамта-
масыз етудің көлемін айтарлықтай жақсарту мәсе-
лесі шешілді, сал ауруына ұшыраған балаларға 
арналған реабилитациялық орталықтарды қаржы-
ландыру арттырылды. Депутаттың араласуымен 
Астана әкімшілігі оқу ғимаратының қасынан 
медицина университетінің студенттер үйінің 
құрылысына жер учаскесін бөлді. Депутат жүйелі 
түрде әлеуметтік маңызы бар объектілерді аралап, 
округ сайлаушыларымен кездеседі, тұрғындар-
дың көгалдандыру, білімнің қолжетімділігі мен 
сапасы мәселелерін шешуіне қолдау көрсетеді. 
Көбіне округ тұрғындары оған денсаулық сақтау 
мәселелері бойынша жүгінеді. Мажит Зейнол-
лаұлы медициналық құжаттарды талдап, оларға 
Астананың үздік профессорларын ұсынады және 
оның қабылдауы туралы келісім жасайды. 

Мажит Шайдаровқа «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері» атағы берілген, ол «Құр-
мет» орденімен, Қазақстан Республикасының 
мерекелік медальдарымен, «Қазақстан Респуб-
ликасы денсаулық сақтау ісінің үздігі» төсбел-
гісімен марапатталған. 

ШАЙДАРОВ
МАЖИТ ЗЕЙНОЛЛАҰЛЫ

ШАЙДАРОВ
МАЖИТ ЗЕЙНУЛЛОВИЧ

SHAIDAROV 
MAZHIT ZEYNULLOVICH

Шайдаров Мажит Зейнуллович, депутат 
маслихата города Нур-Султан VI созыва, 

а также депутат маслихата города Астаны V 
созыва. Председатель постоянной комиссии по 
вопросам социально-культурного развития.

Мажит Шайдаров – председатель Совета дирек-
торов АО «Национальный Центр Нейрохирургии, 
доктор медицинских наук, профессор, заслужен-
ный деятель РК, член-корреспондент Националь-
ной Академии Наук РК. 

Благодаря работе постоянной комиссии по 
вопросам социально-культурного развития, воз-
главляемой Мажитом Зейнулловичем, решен 
вопрос о значительном увеличении объема ле-
карственного обеспечения жителей столицы на 
амбулаторном уровне, повышено финансирова-
ние реабилитационных центров для детей, бо-
леющих детским церебральным параличом. При 
содействии депутата акиматом столицы выде-
лен земельный участок для строительства Дома 
студентов медицинского университета рядом с 
учебными корпусами. Депутат регулярно посе-
щает объекты социального значения, встречается 
с избирателями округа, помогает населению в ре-
шении вопросов благоустройства, доступности и 
качества образования. Зачастую жители округа 
обращаются к нему по вопросам здравоохране-
ния. Мажит Зейнуллович изучает медицинские 
документы, рекомендует лучших профессоров 
столицы и договаривается о приеме. 

Мажиту Шайдарову присвоено звание «Қа-
зақстанның еңбек сіңірген қайраткері», он на-
гражден орденом «Құрмет», юбилейными меда-
лями Республики Казахстан, нагрудным Знаком 
«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау 
ісінің үздігіне».

Shaidarov Mazhit Zeinullovich, deputy of the 
6th Maslikhat of Nur-Sultan city, as well 

as Deputy of the 5th Maslikhats of Astana city. 
Chairman of the Standing Commission for Cul-
tural and Social Development.

Mazhit Shaidarov is the Board Chairman – «Na-
tional Centre for Neurosurgery» JSC Board Chair-
man, Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored 
Worker of the Republic of Kazakhstan, Corresponding 
Member of the National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan.

Thanks to the work of the Standing Commis-
sion for Cultural and Social Development, headed 
by Mazhit Zeinullovich, the volume of pharmaceu-
tical benefits for the residents of the capital at the 
outpatient level has been significantly increased, as 
well as funding for rehabilitation centers for children 
suffering from cerebral palsy. With the assistance of 
deputy, Astana Akimat allocated a land plot for the 
construction of the House of Students of Medical 
University close to the educational buildings. The 
deputy regularly visits objects of social implication, 
meets with voters of the district, helps people in solv-
ing issues of improvement, accessibility and quality 
of education. Frequently, residents of the district ask 
him about health issues. Mazhit Zeinullovich exam-
ines medical documents, recommends the best pro-
fessors of the capital and arranges an appointment.

Mazhit Shaidarov was granted a title of honor 
“Honored Worker of Kazakhstan”, awarded the 
Qurmet Order, commemorative medals of the Re-
public of Kazakhstan, and Award Pin “For excel-
lence in public health services of the Republic of 
Kazakhstan”.
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Шекенов Мирас Ерғалиұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қаласы мәсли-

хатының депутаты, сондай-ақ IV және V 
шақырылған Астана қаласы мәслихатының 
депутаты. Бюджет, экономика, өнеркәсіп және 
кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі тұрақты ко-
миссияның төрағасы.

Мирас Шекенов – тәжірибелі басшы, әр жыл-
дары сан алуан құрылымдарда жетекшілік қызмет 
атқарды. Қазіргі кезде «МагМедиЯ» кәсіпорны-
ның директоры болып істейді. 

Мирас Ерғалиұлы ІІІ шақырылымның депу-
таты, қоғамдық жұмыста тәжірибесі мол. Оның 
қатысуымен тұрғын үй-коммуналдық сектор 
мәселелері шешілді, оның ішінде жылу жүйесі 
жүргізіліп, Астананың ең ірі жайғастырылған ай-
мағы №11 округтің көптеген тұрғын үйлері мен 
әлеуметтік объектілері орталық жылу жүйесіне 
қосылды. Құрылыстың қарқынды жүргізілуі-
не байланысты Жағалау мөлтекауданының жол 
құрылымдары мәселелерімен айналысуға тура 
келеді. Атап айтқанда, №71 мектептің алдындағы 
Омаров көшесі жайғастырылып, айлақ ішіндегі 
көшелер асфальтталды, № 78 мектепке және ба-
лалар бақшасына баратын жолдар, үй төңіректері 
асфальтталып, Жағалау ауданындағы Құлагер 
тұрғын үй кешеніне балалар және спорт алаңда-
ры, басқа да құрылымдар салынды. Депутаттар-
дың қатысуымен рекреация аймақтарына жасыл 
белдеу және Үркер – Шығыс Ильинка тұрғын үй 
айлағына веложол салынды. Осы аймақтағы жол 
және инженерлік тораптар құрылысы да Мирас 
Ерғалиұлының бақылауында.

Мирас Шекенов белсенді еңбек және әлеумет-
тік қызметі үшін «Құрмет» орденімен, «Ерен ең-
бегі үшін» медалімен, мерекелік медальдармен, 
Қазақстан Республикасы Президентінің Алғыс ха-
тымен марапатталған.

ШЕКЕНОВ 
МИРАС ЕРҒАЛИҰЛЫ

ШЕКЕНОВ 
МИРАС ЕРГАЛИЕВИЧ

SHEKENOV 
MIRAS YERGALIYEVICH

Шекенов Мирас Ергалиевич, депутат мас-
лихата города Нур-Султан VI созыва, а 

также депутат маслихата города Астаны IV и 
V созывов. Председатель постоянной комис-
сии по вопросам бюджета, экономики, про-
мышленности и предпринимательства.

Мирас Шекенов – опытный управленец, в раз-
ные годы он занимал руководящие должности в 
различных структурах. В настоящее время рабо-
тает директором предприятия «МагМедиЯ».

Мирас Ергалиевич – депутат трех созывов, 
имеет большой опыт общественной работы. При 
его содействии решены вопросы жилищно-ком-
мунального сектора, в том числе проведены те-
пловые сети и подключены к центральной систе-
ме отопления большинство жилых и социальных 
объектов округа №11, самого большого и быстро-
растущего в столице. В связи с интенсивной за-
стройкой приходится заниматься вопросами до-
рожной инфраструктуры микрорайона «Жагалау»: 
благоустроена улица Омарова перед школой №71, 
заасфальтированы внутриквартальные улицы, 
подъезды к школе №78 и детским садам, придо-
мовые территории, установлены детские и спор-
тивные площадки в жилых комплексах  «Кулагер», 
в районе «Жагалау» и других новостройках. При 
участии депутата построен зеленый пояс с зона-
ми рекреации и велодорожками в жилом массиве 
«Уркер – Восточная Ильинка». На контроле Ми-
раса Ергалиевича строительство дорог и инженер-
ных сетей в этом пригороде.

Мирас Шекенов за активную трудовую и об-
щественную деятельность награжден орденом 
«Құрмет», медалью «Ерен еңбегі үшін», Благодар-
ственными письмами от Президента Республики 
Казахстан, юбилейными медалями.

Shekenov Miras Yergaliyevich, deputy of the 6th 
Maslikhat of Nur-Sultan city, as well as Dep-

uty of the 4th and 5th Maslikhats of Astana city. 
Chairman of the Standing Commission for Bud-
get, Economy, Industry and Entrepreneurship.

Miras Shekenov is an experienced executive; 
in various years he held senior positions in var-
ious organizations. Currently he is director of 
 MagMediYA Company.

Miras Yergaliyevich is a deputy of three con-
vocations; he has extensive experience in social 
activities. With his assistance, issues of the hous-
ing and utilities sector have been resolved, includ-
ing heating networks arrangement and connec-
tion to the central heating system of most of the 
residential and social facilities of district No.11, 
the largest and fastest growing in the capital. Due 
to intensive construction, it is necessary to deal 
with issues of road construction in the Zhagalau 
microdistrict: Omarov Street has been landscaped 
in front of School No.71, neighborhood streets, 
access roads to School No.78 and kindergartens, 
courtyard areas have been paved, children's and 
sports grounds have been constructed in residen-
tial complexes Kulager, in Zhagalau district and 
other new housing developments. With the partici-
pation of the deputy, the green belt with recreation 
zones and bicycle paths was built in the Urker-East 
Ilyinka residential area. Miras Ergaliyevich moni-
tors the construction of roads and engineering net-
works in this residential neighborhood.

For his working merits and public activism, 
Miras Shekenov was awarded the Qurmet Order, 
the Medal “For Excellence in Labor”, commemo-
rative medals, Letters of Thanks from the President 
of the Republic of Kazakhstan.
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Шибкенов Зейнулла Рахымұлы, VI шақы-
рылған Нұр-Сұлтан қаласы мәслиха-

тының депутаты, сондай-ақ V шақырылған 
Астана қаласы мәслихатының депутаты. 
Бюджет, экономика, өнеркәсіп және кәсіпкер-
лік мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия 
төрағасының орынбасары.

Зейнулла Шибкенов «Ақмола вагон жөндеу 
зауыты» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы. 
Еңбек жолын 1970 жылы теміржол монтерлі-
гінен бастады. Соңынан партиялық жұмысқа 
ауысып, Қазақстан Республикасының Ақмола 
облысындағы жекешелендіру жөніндегі Мемле-
кеттік комитеті төрағасының орынбасары бол-
ды, «Проминвест» АҚ басқарды. 

Зейнулла Рахымұлы депутат есебінде өз округ-
тары – Өндіріс және Кирпичний қыстақтарындағы 
әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері жөнін-
де үлкен жұмыстар жүргізеді. Оның қатысуымен 
Жаңажол көшесін кеңейтуге арналған бюджет-
тік қаржы мөлшері қайта қаралды, соған сәйкес 
жол қатынасы жақсарып, №23, 34, 48 мектептер 
төңірегіндегі жаяу жүргіншілер аймағы жайға-
стырылды, сайлау округі аймағындағы тротуар-
лардың он шақырымнан астамының құрылысы, 
20 көшені асфальттау жоспарланды. Оған қоса 
округтің 40 көшесі жарықтандырылып, бірнеше 
көшеге асфальт төселінді, екі футбол алаңы мен 
балалардың ойын алаңы жасалынды, селолық 
дәрігерлік амбулатория ашылды. Депутат қарт 
адамдарға қолдау көрсетуге ерекше көңіл бөледі. 
Ардагерлер кеңесі үшін екі жаңа кабинет ашылды.

Зейнулла Шибкенов – Қазақстан Республика-
сының Құрметті теміржолшысы, ол «Парасат» 
және «Құрмет» ордендерімен, «Қазақстан Респуб-
ликасының тәуелсіздігіне 20 жыл»,  «Қазақстан 
Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан мәсли-
хаттарына 20 жыл», «Астана 10 жыл» мерекелік 
медальдармен марапатталған.

ШИБКЕНОВ 
ЗЕЙНУЛЛА РАХЫМҰЛЫ

ШИБКЕНОВ
ЗЕЙНУЛЛА РАХИМОВИЧ

SHIBKENOV 
ZEINULLA RAKHIMOVICH

Шибкенов Зейнулла Рахимович, депутат 
маслихата города Нур-Султан VI созыва, 

а также депутат маслихата города Астаны V 
созыва. Заместитель председателя постоянной 
комиссии по вопросам бюджета, экономики, 
промышленности и предпринимательства.

Зейнулла Шибкенов – председатель Совета ди-
ректоров АО «Акмолинский вагоноремонтный 
завод».Трудовой путь начинал в 1970 году монте-
ром железнодорожных путей. Позднее работал по 
партийной линии, был заместителем председателя 
Государственного комитета Республики Казахстан 
по приватизации в Акмолинской области, возглав-
лял Акционерное Общество «Проминвест».

Как депутат Зейнулла Рахимович проводит 
большую работу по социально-экономическому 
развитию поселков своего округа – Ондирис и 
Кирпичный. При его содействии были предусмо-
трены бюджетные средства для расширения ули-
цы Жанажол, что улучшит движение транспорта, 
обустроены пешеходные зоны вблизи школ №23, 
34, 48, запланировано строительство более 10 км 
тротуаров на территории избирательного округа, 
асфальтирование 20 улиц. Кроме того, на 40 ули-
цах округа проведено освещение, на нескольких 
улицах проложен асфальт, построены 2 футболь-
ных поля и детская игровая площадка, открыта 
сельская врачебная амбулатория. Особое внимание 
депутат уделяет поддержке пожилых граждан. Для 
Советов ветеранов открыты два новых кабинета.

Зейнулла Шибкенов – Почетный железнодо-
рожник Республики Казахстан. Он награжден ор-
денами «Парасат» и «Құрмет», юбилейными меда-
лями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне   
20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қа-
зақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Астана 10 жыл».

Shibkenov Zeinulla Rakhimovich, deputy 
of the 6th Maslikhat of Nur-Sultan city, as 

well as Deputy of the 5th Maslikhats of Astana 
city. Deputy Chairman of the Standing Com-
mission for Budget, Economy, Industry and 
Entrep reneurship.

Zeinulla Shibkenov – Chairman of the Board of 
Directors of Akmola Carriage Repair Plant JSC. He 
began his career in 1970 as a rail track serviceman. 
Later he worked according to the direction of the 
Party; he was the deputy chairman of the State Pri-
vatization Committee of the Republic of Kazakh-
stan for the Akmola region, and headed the Promin-
vest Joint Stock Company.

As a deputy, Zeinulla Rakhimovich does a great 
job for the socio-economic development of the 
Ondiris and Kirpichny villages in his electoral dis-
trict. With his assistance, budgetary funds were 
provided for the expansion of Janajol street, which 
would improve traffic; pedestrian zones were ar-
ranged near schools No.23, 34, 48; construction 
of more than 10 km of sidewalks and paving of 20 
streets in the constituency has been scheduled. In 
addition, lighting has been provided in 40 streets of 
the district, several streets paved, 2 football fields 
and children's playground built, and a rural outpa-
tient clinic opened. The deputy is particularly fa-
vorable to senior citizens. Two new offices have 
been opened for the Council of Veterans.

Zeinulla Shibkenov – Honorary Railway Work-
er of the Republic of Kazakhstan. He was honored 
with orders Parasat and Qurmet, commemorative 
medals “20 Years of Independence of the Republic 
of Kazakhstan”,”20 years of the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan”, “20 years to Maslikhats 
of Kazakhstan”, “10 years of Astana”.



252 253НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  MASLIKHAT OF THE NUR-SULTAN НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ  МӘСЛИХАТЫ q  МАСЛИХАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН q  MASLIKHAT OF THE NUR-SULTAN



М А З М Ұ Н Ы
СОДЕРЖАНИЕ
C O N T E N T S

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВ
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – ЛИДЕР НАЦИИ НУРСУЛТАН АБИШЕВИЧ НАЗАРБАЕВ
FIRST PRESIDENT OF THЕ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
THЕ LEADER OF THЕ NATION NURSULTAN ABISHEVICH NAZARBAYEV..............................................................................................................2

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМІ БАҚЫТ ТҰРЛЫХАНҰЛЫ СҰЛТАНОВ
АКИМ ГОРОДА НУР-СУЛТАН БАХЫТ ТУРЛЫХАНОВИЧ СУЛТАНОВ
AKIM OF THE NUR-SULTAN BAKHYT TURLYKHANОVICH SULTANOV....................................................................................................................6

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ХАТШЫСЫ ЖАНАТ ҒАЗИЗҰЛЫ НҰРПЕЙІСОВ
СЕКРЕТАРЬ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН ЖАНАТ ГАЗИЗОВИЧ НУРПИИСОВ
SECRETARY OF THE NUR-SULTAN ZHANAT GAZIZOVICH NURPЕISOV..................................................................................................................8

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
THE STATE SYMBOLS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN......................................................................................................................................10

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАРЫ
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА АСТАНЫ
HONORARY CITIZENS OF ASTANA CITY...............................................................................................................................................................................16

ҚАЗАҚСТАН РЕС ПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ
ДЕПУТАТЫ СЕНАТА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
MEMBERS OF THE SENATE OF THE PARLIAMENT FROM..............................................................................................................................................34

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТТАРЫ
ДЕПУТАТЫ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
MEMBERS OF THE MAJILIS OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN................................................................................36

ҚҰРМЕТТІ ДЕПУТАТТАР
ПОЧЕТНЫЕ ДЕПУТАТЫ
HONORARY DEPUTIES.................................................................................................................................................................................................................38

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ
ДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН
DEPUTIES OF NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT..................................................................................................................................................................50

МӘСЛИХАТ ТАРИХЫ
ИСТОРИЯ МАСЛИХАТА
MASLIKHAT HISTORY..................................................................................................................................................................................................................78

МӘСЛИХАТТЫҢ I–V ШАҚЫРЫЛЫМНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ
ДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА I–V СОЗЫВОВ
DEPUTIES OF MASLIKHAT OF THE 1-5 CONVOCATIONS...............................................................................................................................................88

МӘСЛИХАТ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСЛИХАТА
ON MASLIKHAT ACTIVITY.........................................................................................................................................................................................................94

МӘСЛИХАТ КОМИССИЯЛАРЫ
КОМИССИИ МАСЛИХАТА
MASLIKHAT COMMISSIONS.....................................................................................................................................................................................................102

БЮДЖЕТ, ЭКОНОМИКА, ӨНЕРКӘСІП ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ТҰРАҚТЫ КОМИССИЯ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ БЮДЖЕТА, ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
STANDING COMMISSION FOR BUDGET, ECONOMY, INDUSTRY AND ENTREPRENEURSHIP.......................................................................106

ЗАҢДЫЛЫҚ, ҚҰҚЫҚ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚОҒАММЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯ 
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
STANDING COMMISSION FOR LEGALITY, LAW AND ORDER AND PUBLIC RELATIONS...............................................................................116

ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ТҰРАҚТЫ КОМИССИЯСЫ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
STANDING COMMISSION FOR SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT..........................................................................................................126

ҚҰРЫЛЫС, ЭКОЛОГИЯ, КӨЛІК, САУДА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ 
ШАРУАШЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ТҰРАҚТЫ КОМИССИЯ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКОЛОГИИ, ТРАНСПОРТА, 
ТОРГОВЛИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
STANDING COMMISSION FOR CONSTRUCTION, ENVIRONMENT, TRANSPORT, COMMERCE 
AND HOUSING MAINTENANCE AND UTILITIES..............................................................................................................................................................136

МӘСЛИХАТ АППАРАТЫ
АППАРАТ МАСЛИХАТА
THE MASLIKHAT OFFICE.........................................................................................................................................................................................................146

VI ШАҚЫРЫЛҒАН МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫ ОРЫНДАҒАН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕСІ
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТА VI СОЗЫВА
RESULTS OF THE WORK PERFORMED BY THE DEPUTIES OF 6TH MASLIKHAT..............................................................................................154

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШОЛУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
SOCIAL AND ECONOMIC OVERVIEW...................................................................................................................................................................................166

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАЛЫҚ МӘСЛИХАТЫ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ ӨМІРБАЯНДЫҚ ОЧЕРКТЕРІ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН
PROFILES OF THE NUR-SULTAN CITY MASLIKHAT DEPUTIES................................................................................................................................198



ӘОЖ 351/354(084)
КБЖ 67.401я6
М28

М28 «Маслихат» Нұр-Сұлтан қаласы: фотокітап – Алматы: «Издательство Золотая Книга» 
ЖШС, 2019, 256 бет. – қазақша, орысша, ағылшынша.

Жалпы оқырманға арналған

ISBN 978–601–7988–02–9

ӘОЖ 351/354(084)
КБЖ 67.401я6

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА:

Нұр-Сұлтан қаласының әкімі
Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов

Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының хатшысы
Жанат Ғазизұлы Нұрпейісов

Нұр-Сұлтан қаласы мәслихат аппаратының басшысы
Бақыт Амангелдықызы Ахметжанова

Бас редакторы: В. Титенев
Шығарушы редакторы: Т. Барабанова

Редактор-құрастырушы: А. Бейсен
Компьютерлік дизайнер және беттеуші: Р. Новиков
Аудармашылар: Г. Илюбаева, У. Мукаев, В. Рослов

Корректорлар: К. Жарылкапова, И. Утешева
Фотосуреттер Нұр-Сұлтан қалалық мәслихатының аппаратымен ұсынылды

Басуға қол қойылды: сәуір, 2019 ж.
Пішімі: 70х100 1/8

Көлемі: 41,6 шартты баспа табақ

ISBN 978–601–7988–02–9

© «Издательство Золотая Книга» ЖШС, 2019


