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Қазакстан Республикасының 2001 жылғы 23 каңтардағы «Қазакстан 
^Республикасындағы жергілікті мемлекеттік баскару жэне өзін-өзі басқару 
туралы» Заңының 31 бабының 1 тармағын 2) тармақшасын басшылыққа ала 
отырып және 2014 жылғы 27 мамырдағы №12 сату-сатып-алу шартының 
негізінде. аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.«Қордай шамшырағы-Кордайский. маяк» аудандык қоғамдық-саяси 
газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің -жарғылык капиталындағы 100 
пайыз мемлекеттің қатысу үлесі екі қатысушыға келесідей бөлінсін:

1) мемлекеттің катысуы 51 пайыз үлесімен жергілікті аткарушы орган 
атунан «Қордай ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі белгіленсін;

2) 49 пайыз қатысу үлесімен екінші қатысушы «Қордай ақпарат-баспа 
компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып белгіленсін.

2. «Қордай шамшырағы-Кордайский маяк» аудандық қоғамдык-саяси 
газеті» жауагікершілігі шекгеулі серіктестігінін жарғылык капиталындағы 51 
пайыз катысу үлесін «Қордай ауданы Әкімінің аппараты» коммуналдык 
мемлекеттік мекемесінен «Қордай ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне қабылдау-өткізу актілерін жасау үшін, 
косымшаға сәйкес комиссия күрылсын.

4. «Қордай шамшырағы-Кордайский маяк» аудандық қоғамдық-саяси 
газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылык капиталындағы 51 
пайыз катысу үлестерін қабылдау-откізу актілері бекітілгеннен кейін, заңнама 
талаптарының мерзіміне сәйкес «Қордай ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне өткізілсін.

5. Осы қаулынын орындалуын бакылау аудан әкімінің орынбасары 
Бейкүт Тілебалдыүлы Жамангозовке жүктелсін.
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«Қордай шамшырағы-Кордайский маяк» аудандык коғамдық-саяси газеті» 
жауапкершілігі шекгеулі серіктестігінін жарғылық капиталындағы қатысу 

үлестерін қабылдау-өткізу актісін жасау үшін комиссия кұрамы

Жамангозов Бейкүт 
Тілебалдыұлы 
Қыпшакпаева Орынкүл 
Әбенкызы

Әбдікасымов Дәурен 
Рахымүлы

Мейірманова Динагүл 
Беріккызы

Қордай ауданы экімінің 
орынбасары. комиссия төрағасы; 
«Қордай шамшырағы-Кордайский 
маяк» аудандык қоғамдық-саяси 
газеті» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің бас есепшісі, 
комиссия хатшысы;

Комиссия мүшелері:
«Жамбыл облысы Қордай ауданы 
әкімінің аппараты» коммуналдык 
мемлекеттік мекемесінің басшысы; 
аудан экімдігінің каржы бөлімінін 
бас маманы;


