
 
 
 
 
 

                                                                                              А-9/572 от 26.12.08г. 
 

 
 
 
О реорганизации 

 
 

В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, 
Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении в Республике Казахстан», акимат области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Реорганизовать государственное коммунальное предприятие на  
праве хозяйственного ведения редакция газеты «Арка ажары» при 
Управлении внутренней политики Акмолинской области путем 
преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью 
«Редакция газеты «Арка ажары» со стопроцентным участием государства 
в уставном капитале. 

2. Уполномочить государственное учреждение «Управление 
финансов Акмолинской области» осуществлять участие в товариществе с 
ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Арка ажары» в 
качестве представителя учредителя акимата Акмолинской области. 

3.   Утвердить передаточный акт реорганизованного предприятия. 
4. Утвердить прилагаемый Устав товарищества с ограниченной 

ответственностью «Редакция газеты «Арка ажары» 
5. Государственному учреждению  «Управление финансов 

Акмолинской области»: 
1)  обеспечить государственную регистрацию товарищества с 

ограниченной ответственностью в Департаменте юстиции Акмолинской 
области; 

2) обеспечить включение товарищества с ограниченной 
ответственностью в Реестр государственных предприятий и учреждений 
юридических лиц с участием государства в уставном капитале. 

6. Настоящее постановление акимата области вступает в силу и 
вводится в действие со дня подписания. 

 
 

Аким области                                                  А. Рау 
 
 



 
 
 
 

                                                                                              А-9/572 от 26.12.08г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қайта құру туралы 
 
 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік жергілікті басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сəйкес облыс 
əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Ақмола облысы ішкі саясат басқармасы жанындағы «Арқа 
ажары» газетінің редакциясы шаруашылық жүргізу құқығындағы 
мемлекеттік коммуналдық кəсіпорыны қаржылық капиталында 
мемлекеттің жүз пайыз қатысуымен «Арқа ажары» газетінің редакциясы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып қайта құрылсын. 

2. «Ақмола облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесіне құрылтайшы–Ақмола облысы əкімдігінің өкім ретінде «Арқа 
ажары» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 
қатысуды жүзеге асыру жүктелсін. 

3. Қайта құрылған кəсіпорынды өткізу актісі бекітілсін. 
4. «Арқа ажары» газеті редакциясы жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің қоса берілген Жарғысы бекітілсін. 
5. «Ақмола облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі: 

1) жауапкершілігі шектеулі серіктестікті Ақмола облыстық əділет 
департаментінде тіркеуден өткізуді қамтамасыз етсін; 

2) жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы бар жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктің мемлекеттік кəсіпорындар жəне заңды мекемелері 
тізіміне енгізуді қамтамасыз етсін. 

6. Облыс əкімдігінің осы қаулысы қол қойылған күнінен бастап 
күшіне жəне қолданысқа енгізіледі.  

 
 

Облыс əкімі         А. Рау 
 


