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Сарыағаш қаласы
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Сарыағаш ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 30 маусымдағы №247
Сарыағаш аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 маусымдағы №12-141VI «Сарыағаш қаласының атаусыз көшелерге атаулар беру туралы»
бірлескен қаулысы және шешіміне өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы Заңының 6, 31 баптарына, «Қазақстан Республикасының әкімшілікаумақтық құрылысы туралы» Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8
желтоқсандағы Заңының 12 бабына, «Әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерге, елдi
мекендердiң құрамдас бөлiктерiне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ
олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезiнде тиiстi
аумақ халқының пiкiрiн ескеру қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы қаулысына және
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы
6 сәуірдегі Заңының 26 бабына сәйкес Сарыағаш ауданының әкiмдiгi
ҚАУЛЫ
ЕТЕДI
және
Сарыағаш
аудандық
мәслихаты
ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Сарыағаш ауданы әкiмдiгiнiң 2017 жылғы 30 маусымдағы №247
Сарыағаш аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 маусымдағы №12-141-VI
«Сарыағаш қаласының атаусыз көшелерiне атаулар беру туралы» бірлескен
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қаулысы және шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде №4175 тіркелген, 2017 жылғы 03 тамызда Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкінде электрондық түрде және 2017 жылғы 04 тамызда «Сарыағаш»
газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
бірлескен қаулының және шешімнің тақырыбына орыс тілінде өзгеріс
енгізілді, мемлекеттік тіліндегі мәтін өзгермейді;
бірлескен қаулының және шешімінің кіріспесіне, 1 тармағына және 1
тармақтың барлық тармақшаларына орыс тілінде өзгерістер енгізілді,
мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді.
2. «Сарыағаш аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:
1) осы бірлескен қаулы және шешімді «Қазақстан Республикасы Әділет
министрлігі Түркістан облысының Әділет департаменті» Республикалық
мемлекеттік мекемесінде мемлекеттік тіркелуін;
2) ресми жарияланғаннан кейін осы бірлескен қаулы және шешімді
Сарыағаш аудандық мәслихатының интернет-ресурсына орналастыруын
қамтамасыз етсін.
3. Осы бірлескен қаулы және шешім оның алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Лауазымы

Аты-жөні

Сарыағаш ауданы әкімінің
орынбасары

С. Таскулов

Аудандық мәслихаттың сессия
төрағасы

Ш.
Жарылкасымов

Сарыағаш аудандық мәслихат
хатшысы

Б. Садыков

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 09.12.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 5935 болып енгізілді
Результаты согласования
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Главный специалист-юрист Сабит Улугбекович Манапов,
04.12.2020 12:24:51, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Секретарь маслихата Сарыагашского района Бахытжан
Молдабекович Садыков, 04.12.2020 12:29:33, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Аудандық мәслихаттың сессия төрағасы Шайхслам
Омарович Жарылкасымов, 04.12.2020 12:32:18, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
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Аппарат акима Туркестанской области - Руководитель подраздела Алтынбек Тенлесович Сарсенбеков,
07.12.2020 17:10:40, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
Департамент юстиции Туркестанской области - Руководитель Мухит Бекетович Тургараев, 08.12.2020 12:33:47,
ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
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