Ақтөбе облыстық мәслихатының
ШЕШІМІ
Ақтөбе қаласы

№442

2019 жылғы 19 маусым

Облыстық мәслихаттың 2018 жылғы
10 желтоқсандағы №363 «Облыстық
жер комиссиясының ережесін және
дербес құрамын бекіту туралы»
шешіміне
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442 Жер
кодексінің 15-бабының 1-тармағының 5-3) тармақшасына және
43-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының
6, 7-баптарына, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
орынбасары–Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2018 жылғы 27 тамыздағы №359 «Жер комиссиясы туралы үлгі ережені
бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, Ақтөбе облыстық мәслихаты
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Облыстық мәслихаттың 2018 жылғы 10 желтоқсандағы №363
«Облыстық жер комиссиясының ережесін және дербес құрамын бекіту
туралы» шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
жоғарыда
аталған
шешіммен
бекітілген
облыстық
жер
комиссиясының Ережесінде:
3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«3. Комиссияның функциялары жер учаскелеріне құқықтар беру
туралы, жер учаскелерінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы, су
қорының жерін басқа санаттардағы жерге ауыстыру туралы және
жерлерді резервте қалдыру туралы өтініштерді (өтінімдерді) қарау және
қорытындылар дайындау болып табылады.»;
келесі мазмұндағы 15-1-тармақпен толықтырылсын:
«15-1. Комиссия төрағасы болмаған кезде оның функцияларын
комиссия төрағасының орынбасары атқарады.».
Облыстық жер комиссиясының дербес құрамы қоса беріліп отырған
қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Облыстық мәслихаттың
сессия төрағасы

Облыстық
мәслихаттың хатшысы
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Б. БЕРКІМБАЕВ

C. ҚАЛДЫҒҰЛОВА
Облыстық мәслихаттың 2019 жылғы
19 маусымдағы №442 шешіміне
қосымша
Облыстық мәслихаттың 2018 жылғы
10 желтоқсандағы №363 шешімімен
бекітілген

Облыстық жер комиссиясының дербес құрамы
АБДУЛЛИН
Мавр Ерғалиұлы

облыс әкімінің бірінші орынбасары,
комиссия төрағасы

САРСЕМБАЙ
Құсайын Іскендірұлы

«Ақтөбе
облысының
ауыл
шаруашылығы
басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің басшысы,
комиссия төрағасының орынбасары

ЕВЕСКИН
Ерлан Түгелбайұлы

«Ақтөбе
облысының
ауыл
шаруашылығы
басқармасы»
мемлекеттік
мекемесінің
жер
учаскелерін табыстау мен алып қоюға
ұсыныстар
дайындау
бөлімінің
басшысы, комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері:

АЙМБЕТОВ
Бауыржан Әбдімұратұлы

«Ақтөбе облысы әкімінің аппараты»
мемлекеттік
мекемесінің
мемлекеттік-құқықтық
жұмысы
бөлімінің басшысы

БЕРМАҒАМБЕТОВ
Ануарбек Серғалиұлы

Орман
шаруашылығы
және
жануарлар
дүниесі
Комитетінің
Ақтөбе
облыстық
орман
шаруашылығы
және жануарлар
дүниесі аумақтық инспекциясының
басшысы
орынбасары
(келісім
бойынша)

ДОСХОЖАЕВ
Ардақ Амангелдіұлы

«Қазақстан Республикасының кәсіби
авариялық құтқару қызметтерінің
қауымдастығы» Өзін-өзі реттейтін
ұйым Заңды тұлғалар бірлестігінің
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мүшесі (келісім бойынша)
ЕРМАҒАНБЕТОВ
Дархан Жанысханұлы

«Ақтөбе облысының индустриялықинновациялық даму басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің басшысы

ЕСПАҒАМБЕТОВ
Келдібай Еспағамбетұлы

Ақтөбе
облысының
Қоғамдық
кеңесінің мүшесі (келісім бойынша)

ЖҰМАБЕКОВ
Асқар Бердібайұлы

Қазақстан
Республикасы
Ауыл
шаруашылығы
министрлігі Су
ресурстары
комитетінің
«Су
ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі ЖайықКаспий бассейндік инспекциясы»
Республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе аумақтық бөлімінің басшысы
(келісім бойынша)

ИМАНАЛИН
Нұрлан Жұмашұлы

«Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет
және қала құрылысы басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің басшысы

ИМАНҚҰЛОВ
Жақсығали Исламұлы

Экологиялық реттеу және бақылау
комитетінің
«Ақтөбе
облысы
бойынша экология департаменті»
мемлекеттік мекемесінің басшысы
(келісім бойынша)

ҚОЙЛЫБАЕВ
Марат Айтуғанұлы

Ақтөбе
облысының
Қоғамдық
кеңесінің экология, жер қойнауын
пайдалану, жер қатынастары және
ауыл
шаруашылығы
мәселелері
бойынша комиссиясының төрағасы
(келісім бойынша)

ЛАТЫПОВ
Ғалымжан Мұхтарұлы

№17 Алға сайлау округінен облыстық
мәслихат депутаты (келісім бойынша)

МАХАМБЕТОВ
Нұрлан Жанабекұлы

Ақтөбе
облысының
«Атамекен»
кәсіпкерлер
палатасының
кәсіпкерлердің құқығын қорғау және
әкімшілік
кедергілерді
азайту
бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

МАМЫРБАЕВ

«Болат

ЛТД»

жауапкершілігі
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Асқарбек Абдраманұлы

шектеулі
серіктестіктің
құрылтайшысы (келісім бойынша)

МАНДРЫКИН
Александр Васильевич

«Медет ЛТК» қоғамдық қорының
директоры (келісім бойынша)

ХАМЗА
Махамбет Ерболатұлы

«Қазақстан
Фермерлер
Одағы»
Республикалық
Қоғамдық
Бірлестігінің
Ақтөбе
облыстық
филиалының атқарушы директоры
(келісім бойынша)

ХАМИТОВ
Талғат Амангелдіұлы

«Кәсіпкерлердің құқығын қорғау
қауымдастығы»
заңды
тұлғалар
бірлестігі төрағасының басшысы
(келісім бойынша)

