Ақтөбе облыстық мәслихатының
ШЕШІМІ
Ақтөбе қаласы

№327

2018 жылғы 15 тамыз

«Ақтөбе
облысы
әкімдігі
жанындағы
қылмыстық
жазаны
және
қылмыстыққұқықтық ықпал ету шараларын орындайтын
мекемелер мен органдар қызметіне жәрдемдесу
жөніндегі, сондай-ақ қылмыстық жазаларын
өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де
көмекті ұйымдастыру жөніндегі комиссияның
дербес құрамы туралы» облыстық мәслихаттың
2016 жылғы 3 маусымдағы №29 шешіміне
өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
23
қаңтардағы
№148
Заңының
6-бабының
1-тармағының
12) тармақшасына сәйкес Ақтөбе облыстық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
«Ақтөбе облысы әкімдігі жанындағы қылмыстық жазаны және
қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер мен
органдар қызметіне жәрдемдесу жөніндегі, сондай-ақ қылмыстық
жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті
ұйымдастыру жөніндегі комиссияның дербес құрамы туралы» облыстық
мәслихаттың 2016 жылғы 3 маусымдағы №29 шешіміне мынадай
өзгерістер енгізілсін:
жоғарыда көрсетілген шешіммен құрылған комиссияның дербес
құрамы, осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

Облыстық мәслихаттың
сессия төрағасы

Ғ. ЛАТЫПОВ

Облыстық
мәслихаттың хатшысы

C. ҚАЛДЫҒҰЛОВА
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НҰРҒАЛИЕВ
Ербол Жолдасбекұлы

Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары,
комиссия төрағасы

ОТАРОВ
Қайрат Орынбасарұлы

«Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы» ММ басшысы, комиссия
төрағасының орынбасары

КУПИСОВ
Мирболат Нұрмұханұлы

«ҚР ІІД
Ақтөбе облысы бойынша
қылмыстық-атқару жүйесі Департаменті»
ММ бастығы, комиссия төрағасының
орынбасары (келісім бойынша)

ОСТАФИЙЧУК
Любовь Николаевна

«Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы» ММ бөлім басшысы, комиссия
хатшысы
Комиссия мүшелері

БОРАНҚҰЛ
Дархан Ержігітұлы

«Нұр Отан» партиясы Ақтөбе облыстық
филиалының қоғамдық қабылдау бөлімінің
меңгерушісі (келісім бойынша)

ДАРЖАНОВА
Анар Нұрлыбекқызы

«Ақтөбе
облысының
басқармасы» ММ басшысы

ДЖУМАБАЕВ
Тұрарбек Шакманұлы

«Атамекен»
«Ақтөбе
облысының
кәсіпкерлер палатасы» ҰҚП І-санаттағы
сарапшысы (келісім бойынша)

ДОВМАТЕНКО
Дмитрий Адамович

«Қазақстанның
қызмет
саласы
мен
кәсіпорын сауда нарығының ассоциациясы»
Ақтөбе филиалының заңды тұлғалар
бірлестігінің
директоры,
облыстық
мәслихатының депутаты
(келісім

кәсіпкерлік
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бойынша)
ЕЛЕУСІНОВА
Бұлбұл Ораққызы

«Ақтөбе
облысының
ішкі
басқармасы» ММ басшысы

саясат

ҚАЛИЕВ
Әсет Әскерұлы

«Ақтөбе облысының денсаулық
басқармасы» ММ басшысы

сақтау

ҚАНАТОВ
Бақтығұл

«Әділдік
үшін»
қоғамдық
директоры (келісім бойынша)

ҚОРҒАНБАЕВА
Маржан Нағашыбекқызы

«Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер
және құжаттама басқармасы» ММ басшысы

НАЗАРОВ
Ерлан Асылбекұлы

«Ақтөбе
облысының
индустриялдықинновациялық даму басқармасы» ММ
басшысы

ОРАЗАЕВ
Бауыржан Бибіталыұлы

«Ақтөбе облысының еңбек инспекциясы
жөніндегі басқармасы» ММ басшысының
орынбасары

СӘРСЕМБАЙ
Құсайын Ескендірұлы

«Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы
басқармасы» ММ басшысы

СЫДЫҚОВ
Нұрбол Тұрарұлы

«Ақтөбе облысының дене шынықтыру және
спорт басқармасы» ММ басшысының м.а

ТАЛАЕВА
Тәттігүл Жақсыбайқызы

«ТРК
«Тандем»
ЖШС
директоры,
облыстық мәслихаттың депутаты
(келісім бойынша)

УРАЗБАЕВА
Ляззат Аманжолқызы

«Ақтөбе облысының білім басқармасы»
ММ басшысы

УТЕГЕНОВ
Мудр Қонысұлы

«Ақтөбе облысы әкімінің аппараты» ММ
мемлекеттік-құқықтық
жұмыстары
бөлімінің басшысы

ШЛЯШЕВ
Мақсат Саматович

Ақтөбе облысының Ішкі істер департаменті
Жергілікті полиция қызметі учаскелік
полиция
инспекторларының
қызметін
ұйымдастыру
бойынша
бөлімшесінің
басшысы (келісім бойынша)

қорының
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