
ЖАУАП ХАТ 
 

Заңның орындалуы туралы 
 

_________ қаласы (________ ауданы) 
Ішкі саясат департаменті директоры 

_______________________________ 
 

Визуалды ақпарат пен жарнама құралдарында мемлекеттік жəне орыс тілін 
қолдануда «Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының, «Жарнама туралы» Заңының мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз етуде, 
қолданыстағы кестеге сəйкес, қала (аудан) əкімдігі «__________» қоғамымен, 
«__________» ҚМК-пен бірлесіп, қаладағы (аудандағы) заңсыз жарнама қалқандары 
мен тақталарын жою бойынша осы жылдың бір тоқсанында _______ рейд жасады. 
Рейд барысында ___ нысан тексерілді, олардың ішінде ___________ нұсқау берілді, 
_____ нысанға ескерту берілді, ____________________________________ 
магистральды даңғылдар мен көшелерінде …_____ дана ауыстырмалы штендорлар 
алып тасталынған. 

Сондай-ақ əкімдіктің жауапты қызметкерлері «__________» қоғамымен, 
«__________» ҚМК-пен, қоғамдық қорғау полициясының арнайы 
көмекшілерімен бірлесіп жарнама тумбаларында, көшеге жарық беруші бағандарға, 
дуалдарға, ғимараттардың қабырғаларына, кіреберістердің есіктеріне қалыпқа 
салынбаған сипаттағы (парақшалар, ілінбе қағаздар, плакаттар) жарнамалық-
ақпараттық өнімдерді орналастыру бойынша ұдайы əрі қатаң бақылау жүргізіп 
отырады. 

Осы бағыттағы жұмыстар жалғасып отырады жəне ұдайы бақылауда болады. 
 
 
__________ қаласы  
(__________ ауданы) 
əкімінің орынбасары                   ___________  __________________ 

                                                                     (қолтаңбасы) (атының бас əрпі, тегі) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИСЬМО-ОТВЕТ 
 

О выполнении закона 
 

Директору Департамента 
внутренней политики 
(___________ района) города 

_________________________ 
 
Для обеспечения безусловного  выполнения Закона Республики Казахстан «О 

языках в Республике Казахстан», Закона «О рекламе» в использовании 
государственного и русского языков в средствах визуальной информации и рекламы, 
согласно существующего графика, городским (районным) акиматом с обществом 
«__________», с КГП «__________», за квартал текущего года было проведено _____ 
рейда по ликвидации незаконных рекламных щитов и вывесок в городе (районе). 
В ходе рейдов проверено ___ объектов, из них выдано _____ предписаний, ______ 
объектам дано предупреждение, демонтированы выносные штендоры – ________ 
шт. по магистральным проспектам и улицам: _______________________________ . 

Также ответработниками акимата, обществом «__________», с КГП 
«__________», специальными помощниками полиции общественной охраны 
ведется постоянный и жесткий контроль по размещению рекламно-
информационной продукции нестандартного характера (листовок, вывесок, 
плакатов) на рекламных тумбах, опорах уличного освещения, заборах, стенах 
зданий, дверей подъездов. 

Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном 
контроле. 

 
 
Заместитель акима  
(____________ района) 
города __________    _____________  _______________ 

    (подпись)  (И. Фамилия) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


