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Мақтарал ауданы әкімдігінің
2016 жылғы 01 қарашадағы №793
қаулые ы на өзгерістермен
толықтырулар еңгізу туралы

КӨШІРМЕ ДҰРЫС
КОПИЯ ВЕРНА

Қазақстан Республикасының Жер код ексінің 43 бабына, «Қазақстан
Республикасының жергілікті мемлекеттік ба ждру және өзін-өзі басқару
туралы» Қазақстан •Республикасының 2001 зш лғы 23 қаңтардағы №148
Заңының 31--37 баптарына, Қазақстан РесіМ тикасының 2016 жылғы 06
сәуірдегі №480-V «Құқықтнқ актілер туралы» Заңына сәйкес, Мақтарал
ауданы әкімдігі Қ А У Л Ы ЕТЕД1:
1. Мактарал ауданы экімдігінің 2016 жылғы 01 қарашадағы №793
қаулысымен бекітілген Мақтарал аудандь
жер бөлу комиссиясының
құрамы, осы қаулысының 1-қосымшасына
ж ес жаңа редакцияда кайта
бекітілсін. (№1 қосымша).
2. Осы қаулының орындалуына ба|қфіау жасау аудан әкімінің
орынбасары А.Маханбетовке жүктелсін.
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ал ауданы әкімдігшің
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Маханбетов Асан Жақыгібекұлы-

ар ал ауданы экш ш щ
орыйбасары, комиссия төрағасы;

Сұлтанханов Сакен Асылханұлы-

ал ауданының жер қатынастары
асшысы, комиссия төрағасының
op ын асары

Құдайбергенова Ляззат Муратқызы

Мақт

Комиссия

іл ауданының жер қатынастары
бөлімі HI ң жетекші маманы, комиссия
хатшАіс
M vm ej

Санабаев.Полат Абдусапарұлы-

М ақтіріл ауданының сәулет, кала
құрьиіысы жэне құрылыс бөлімінің
басшьісщның орынбасары;

Мүсрепов Бауыржан Абдихадирович-

Мақтарал ауданы әкімі аппаратының заң
бөлімінід басшысы;

Түлепов Жандос Мелдеханович-

«Азаматтарға арналған үкімет»
МККЕАІК ОҚО бойынша филиалы -Ж ер
кадаст])лық және жылжымайтын мүлікті
техник альіқ тексеру департаментінің
Мақтар ал аудандық бөлімше
басшысының орынбасары;
(келісім брйынша)

Бапаев Талгат Полатбекович-

Мақтар л аудандық кәсіпкерлер
палатасы юилиалының директоры;
(келісім брйынша)

Утанов Алихан Айдарханович-

Мақтарал аудандық мәслихатының
депутат: >і;
(келісім бфйынша)

