Ақтөбе облыстық мәслихатының
ШЕШІМІ
Ақтөбе қаласы

№93

2021 жылғы 9 желтоқсан

Облыстық мәслихаттың 2018 жылғы
10 желтоқсандағы №363 «Облыстық
жер комиссиясының ережесін және
дербес құрамын бекіту туралы»
шешіміне өзгеріс 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 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабына сәйкес, Ақтөбе облыстық
мәслихаты ШЕШТІ:
Облыстық мәслихаттың 2018 жылғы 10 желтоқсандағы №363
«Облыстық жер комиссиясының ережесін және дербес құрамын бекіту
туралы» шешімінің қосымшасына мынадай өзгеріс енгізілсін:
жоғарыда аталған шешіммен бекітілген облыстық жер комиссиясының
дербес құрамы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда
жазылсын.

Облыстық
мәслихаттың хатшысы

А. НУГМАНОВ

Облыстық мәслихаттың 2021 жылғы
9 желтоқсандағы №93 шешіміне
қосымша
Облыстық мәслихаттың 2018 жылғы
10 желтоқсандағы №363 шешімімен
бекітілген
Облыстық жер комиссиясының дербес құрамы
КЕНЖЕХАНҰЛЫ
Ермек

облыс әкімінің орынбасары, комиссия
төрағасы

ЕСПАҒАНБЕТОВ
Исатай Бауыржанұлы

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

ЕВЕСКИН
Ерлан Түгелбайұлы

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

ӘЖІБАЕВ
Мұратбай Құттымұратұлы

«INDOOR
MEDIA
GROUP»жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігінің
директоры(келісім
бойынша)

ӘЛІШЕВ
Қазыбек Құрманғазыұлы

облыстық мәслихат депутаты (келісім
бойынша)

АҚҚҰЛ
Нұржан Байдәулетұлы

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

АЛДИЯРОВ
Нағымжан Смағұлұлы

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

АХМЕТАЛИНА
Әлия Маратқызы

«Ақтөбе облысы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің мемлекеттікқұқықтық жұмысы бөлімінің бас
инспекторы

БЕРМАҒАМБЕТОВ
Ануарбек Серғалиұлы

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар
және табиғатты пайдалануды реттеу
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің
басшысы

ДОВМАТЕНКО
Дмитрий Адамович

«Қазақстанның сауда және қызмет
көрсету
саласы
кәсіпорындары
нарықтарының қауымдастығы» заңды
тұлғалар
бірлестігінің
директоры(келісім бойынша)

ЖҰМАБЕКОВ
Асқар Бердібайұлы

«Су ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий
бассейндік
инспекциясы»
республикалық
мемлекеттік
мекемесінің бас маманы (келісім
бойынша)

ҚАСЫМОВ
Қуандық Жақсылықұлы

«Ақтөбе облысының индустриялықинновациялық
даму
басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің басшысы

ЛАЗАРЧУК
Евгений Геннадьевич

облыстық мәслихат депутаты(келісім
бойынша)

МАМБЕТОВ
Ринат Ержанұлы

«Sand
Compani»
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің директоры
(келісім бойынша)

МАХАМБЕТОВ
Нұрлан Жаңабекұлы

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

МУСИН
Нұрлыбек Құмарұлы

Ақтөбе облысыныңҚоғамдық кеңесінің
экология, жер қойнауын пайдалану, жер
қатынастары және ауыл шаруашылығы
жөніндегі
комиссиясының
мүшесі
(келісім бойынша)

САРИЕВ
Берік Камелұлы

«Қазақстан
фермерлерінің
қауымдастығы»
Ақтөбе
облысы
бойыншафилиалының төрағасы (келісім
бойынша)

СҰЛТАНҒАЛИЕВ
Тұрақбай Алдабергенұлы

«Ақтөбе
облысының
орталығы»
аумақтық
одағы
төрағасының
(келісім бойынша)

кәсіподақтар
кәсіподақтар
орынбасары

