
Жоба                                                                                                                   Проект

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
жанындағы Жергілікті өкілді органдармен (мәслихаттармен)

 өзара іс-қимыл жасау жөніндегі Кеңес отырысының
КҮН ТӘРТІБІ

ПОВЕСТКА 
заседания Совета по взаимодействию с местными 
представительными органами (маслихатами) при 

Сенате Парламента Республики Казахстан

2020 жылғы 10 маусым                                          10 июня 2020 года               
15.00                                                                                     15.00 часов                             
212-бөлме                                                                                  212-каб.

1. «Қазақстан мәслихаттары депутаттарының бірлестігі» 
республикалық қоғамдық бірлестігі мен «Қазақстан заңгерлерінің 
одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі арасындағы 
мәслихаттар депутаттарының арасындағы құқықтық түсіндіру 
жұмысы бөлігінде ынтымақтастық туралы Меморандумды жүзеге 
асыру туралы

О реализации Меморандума о сотрудничестве между 
Республиканским общественным объединением «Объединение 
депутатов маслихатов Казахстана» и Республиканским общественным 
объединением  «Казахстанский союз юристов», в части проведения 
праворазъяснительной работы среди депутатов маслихатов

Мұқашев Төлеубек Төлеуұлы, Қазақстан Парламенті 
Сенатының депутаты, «Қазақстан мәслихаттары 
депутаттарының бірлестігі» РҚБ төрағасы.

2. Қазақстан мәслихаттарының төтенше жағдайдың 
зардаптарын еңсеруге, табиғи апаттарды жоюда халыққа көмек 
көрсетуге (Түркістан облысындағы су тасқыны), сондай-ақ 
өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысуы туралы

Об участии маслихатов Казахстана в преодолении последствий 
чрезвычайного положения, оказании помощи населению в ликвидации 
стихийных бедствий (наводнение в Туркестанской области), а также в 
социально-экономическом развитии регионов  
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Мелдеханов Өмірзақ Пердебекұлы, Мемлекеттік-құқықтық 
мәселелер және өзін-өзі басқару жөніндегі тұрақты комиссияның 
төрағасы, Түркістан облыстық қоғамдық кеңесінің төрағасы

Бисенов Қылышбай Алдабергенұлы, Қызылорда облыстық 
мәслихатының хатшысы

3. «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту 
бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жүргізіліп жатқан 
жұмыстар туралы

О работе проводимой по реализации программы  модернизации 
общественного сознания «Рухани жаңғыру»

Жақыпова Марал Қажыкенқызы, «Рухани жаңғыру» өңірлік 
жобалау кеңсесі» КММ басшысы

4. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты жанындағы 
Жергілікті өкілді органдармен (мәслихаттармен) өзара іс-қимыл 
жөніндегі Кеңестің құрамын жаңарту

Обновление состава Совета по взаимодействию с местными 
представительными органами (маслихатами) при Сенате Парламента 
Республики Казахстан 

Шәкіров Асқар Оразалыұлы, Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенаты Төрағасының орынбасары - Парламент 
Сенаты жанындағы мәслихаттармен өзара іс-қимыл жөніндегі 
Кеңестің Төрағасы

5. Қорытынды шығару 
    Подведение итогов 

Шәкіров Асқар Оразалыұлы, Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенаты Төрағасының орынбасары - Парламент 
Сенаты жанындағы мәслихаттармен өзара іс-қимыл жөніндегі 
Кеңестің Төрағасы


