Шымкент қаласы әкімдігінің
2018 жылғы 15 қазандағы
№202 қаулысына
өзгеріс енгізу туралы
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы
6 сәуірдегі Заңының 65 бабының 3 тармағына сәйкес, Шымкент қаласының
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Шымкент қаласының әкімдігі жанындағы діни бірлестіктермен
байланыстар жөніндегі Кеңес туралы» Шымкент қаласы әкімдігінің
2018 жылғы 15 қазандағы №202 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
аталған қаулының 2 қосымшасы осы қаулының қосымшасына сәйкес
жаңа редакцияда мақұлданып, Шымкент қаласы мәслихатының сессиясына
бекітуге ұсынылсын.
2. Осы қаулының орындалуы Шымкент қаласының ішкі саясат және дін
істері басқармасының басшысы М.Базарқұловқа жүктелсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Шымкент қаласы әкімінің бірінші
орынбасары Қ.Нұртайға жүктелсін.
Шымкент қаласының әкімі

Ғ.Әбдірахымов
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Шымкент қаласы әкімінің
2019 жылғы «___»__________
№ «___» қаулысына 2 қосымша
Шымкент қаласының әкімдігі жанындағы
діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі Кеңестің
ҚҰРАМЫ
1.

Нұртай Қайрат
Ырзақұлұлы

- Шымкент
қаласы
әкімінің
орынбасары, Кеңес төрағасы;

бірінші

2.

Базарқұлов Мұрат
Серікбайұлы

- Шымкент қаласының ішкі саясат және дін
істері басқармасының басшысы, Кеңес
төрағасының орынбасары;

3.

Бектаева Жанар
Әлібекқызы

Шымкент қаласының ішкі саясат және дін
- істері басқармасы басшысының орынбасары,
Кеңес хатшысы;
Кеңес мүшелері

4.

Жұмаханбетов Ералы
Мұсаәліұлы

- Шымкент
қаласының
полиция
департаментінің бастығы (келісім бойынша);

5.

Бурлибаев Санжар
Таскинбаевич

- Абай ауданы әкімінің орынбасары;

6.

Қалдықараев
Құдайберген
Мақұлбекұлы

- Әл-Фараби ауданы әкімінің орынбасары;

7.

Амангелдиев Досалы
Жайлауұлы

- Еңбекші ауданы әкімінің орынбасары;

8.

Тажибаев Марат
Әбдімажітұлы

- Қаратау ауданы әкімінің орынбасары;

9.

Абылайхан Ақерке

- Шымкент қаласының білім басқармасының
басшысы;

10. Салимов Бахадыр
Сатыбалдыұлы

- Шымкент қаласы мәслихатының депутаты
(келісім бойынша);

11. Жаңабаев Нұркөз
Сәрсенбайұлы

- Шымкент қаласы мәслихатының депутаты
(келісім бойынша);
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12. Ноғаев Асылбек
Әуезханұлы

- Шымкент қаласы «Дін мәселелерін зерттеу
орталығы»
КММ
директоры
міндетін
атқарушы;

13. Бейсенбаев Бақтыбай
Қыдырбайұлы

- Шымкент қалалық «Орталық» мешітінің бас
имамы (келісім бойынша);

14. Козорез Юрий
Феофанович

- «Казанской иконы Божией матери» жергілікті
православиелік діни бірлестігінің жетекшісі
(келісім бойынша);

15. Қалтаев Жандос
Төлембекұлы

- Шымкент қаласының отбасы, балалар және
жастар істері жөніндегі басқарма басшысы;

16. Қапбарова Айгүл
Жарылқасынқызы

- «Шымкент
ақпарат
жауапкершілігі
шектеулі
директоры-бас редакторы.

орталығы»
серіктестігінің
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Шымкент қаласының әкімдігі жанындағы діни бірлестіктермен
байланыстар жөніндегі Кеңестің құрамына енгізілген
өзгерістер туралы МӘЛІМЕТ
Кеңес 2019 жылғы 15 қазанда №202 қала әкімдігінің қаулысымен құрылып,
ережесі мен құрамы бекітілді.
Кеңес төрағасы қала әкімінің бірінші орынбасары Қ.Нұртай.
Бүгінгі таңда, 2019 жылғы ___ наурызда қала әкімінің №___ қаулысымен
кадрлық өзгерістерге байланысты кеңес құрамына өзгерістер енгізу үшін қалалық
мәслихаттың сессиясына бекітуге ұсынылды.
Осыған орай, кеңес мүшелері 16 адамнан құралды. Атап айтқанда:
Кадрлық өзгерістерге орай:
Кеңестің құрамынан төмендегі азаматтар шығарылды:
1.

Қалыбеков Қанат
Жұмағұлұлы

-

Шымкент қаласы ішкі саясат және дін істері
басқармасы басшысының м.а., Кеңес төрағасының
орынбасары;

2.

Байсариев Ғани
Оңалбекұлы

-

Шымкент қаласы ішкі саясат және дін істері
басқармасы, дін істері бөлімінің басшысы, Кеңес
хатшысы;

3.

Абайдулла Мұхит
Азимұлы

-

Шымкент қаласы әкімінің көмекшісі;

4.

Тәшімова Гүлсара
Сәрсенғалиқызы

-

Абай ауданы әкімінің орынбасары;

Кеңес құрамына жаңадан енгізілді:
1.

Базарқұлов Мұрад
Серікбайұлы

-

Шымкент қаласы ішкі саясат және дін істері
басқармасының
басшысы,
Кеңес
төрағасының
орынбасары;

2.

Бектаева Жанар
Әлібекқызы

-

Шымкент қаласы ішкі саясат және дін істері
басқармасы басшысының орынбасары,

3.

Ноғаев Асылбек
Әуезханұлы

-

Шымкент қаласы «Дін мәселелерін зерттеу орталығы»
КММ директоры міндетін атқарушы;

4.

Бурлибаев Санжар
Таскинбаевич

-

Абай ауданы әкімінің орынбасары;

