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облыстық мәслихаттың шешіміне
қосымша
Ақтӛбе облыстық мәслихатының 2016 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
Ақтӛбе
облыстық
мәслихаты
ӛз
қызметін
Қазақстан
Республикасының Конституциясына, «Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару және ӛзін-ӛзі басқару туралы» Заңына
және ӛкілді органдардың жұмысын регламенттейтін басқа да заңнамалық
актілерге сәйкес жүзеге асырады.
Мәслихаттың негізгі міндеттері тұрғындардың еркін білдіру, оны
іске асыру үшін шараларды белгілеу, олардың жүзеге асырылуын
бақылау, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету
болып табылады.
Атқарушы органдармен, барлық меншік үлгісіндегі шаруашылық
субъектілерімен, қоғамдық ұйымдармен ӛзара келісілген іс-әрекеттерді
негізге ала отыра, Ақтӛбе облыстық мәслихаты ӛз қызметін мынадай
шараларды орындауға бағыттайды:
- облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін одан әрі
кӛтеруге, тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз етуге, ӛндіріске аса тиімді
иннофациялық технологияларды енгізуге, шағын және орта бизнесті,
жалпы, кәсіпкерлікті қолдауға және дамытуға;
- Қазақстан Республикасы Конституциясының, мемлекеттік
органдардың нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын азаматтар
мен ұйымдардың орындауына ықпал етуге;
облыстық
мәслихаттың
депутаттарының,
тұрақты
комиссияларының, аппаратының нормашығармашылық жұмыстарының
нәтижелілігін
арттыруға,
мәслихаттың
күнделікті
қызметінде
демократиялық қағидаттарды сақтауға;
- облыстық бюджеттің қалыптасуы мен атқарылуына, бюджет
қаражатының мақсатты пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыруға;
- тұрғындарды қолдау және қорғау бойынша бағдарламаларды
жүзеге асыруға;
- облыста заңдылықты және қоғамдық тәртіпті нығайтуға, ӛңір
тұрғындарының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз
етуге;
- қоршаған ортаны қорғау және сауықтыру және табиғи қорларды
тиімді пайдалану жӛніндегі бағдарламаларды іске асыруға.
2016 жылға белгіленген шараларды жүзеге асыру үшін мынадай
мәселелерді қарау жоспарланады:
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І. Облыстық мәслихаттың сессияларында қаралатын мәселелер
І тоқсан
1. Ақтӛбе облысында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының
жағдайы мен даму келешегі туралы.
2. «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын» жүзеге асыру аясында
Ақтӛбе облысындағы білім жүйесінің жағдайы мен даму болашағы
туралы» облыстық мәслихаттың 2013 жылғы 15 наурыздағы №98
шешімінің іске асырылу барысы туралы.
3. Атқарылған жұмыстар туралы Ақтӛбе облыстық мәслихаты
хатшысының есебі туралы.
4. Облыстық мәслихаттың әлеуметтік-мәдени даму жӛніндегі
тұрақты комиссиясының жұмысы туралы есеп.
ІІ тоқсан
1. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамында
қабылданған, салық-бюджеттік саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге
асыру және 2015 жылғы облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп.
1.1. 2015 жылғы облыстық бюджеттің атқарылуын бақылау
қорытындылары туралы Тексеру комиссиясының баяндамасы туралы.
1.2. 2015 жылғы облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп
бойынша экономика, қаржы және бюджет жӛніндегі тұрақты комиссия
тӛрағасының қорытындысы.
2. Жастарды мемлекеттік қолдаумен қамтамасыз ету жағдайы мен
шаралары және оларды облыстың қоғамдық ӛміріне тарту туралы.
3. «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын іске асыру және аз
қамтылған азаматтар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау бойынша
жергілікті атқарушы органдардың жұмысы туралы» облыстық
мәслихаттың 2012 жылғы 18 сәуірдегі №18 шешімінің іске асырылу
барысы туралы.
4. Облыстық мәслихаттың ӛңірлік және салалық даму жӛніндегі
тұрақты комиссиясының жұмысы туралы есеп.
ІІІ тоқсан
1. Ӛзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы
туралы облыс әкімі Б.М.Сапарбаевтың есебі.
2. «Ақтӛбе облысындағы денешынықтыру мен спорттың жағдайы
және одан әрі дамыту бойынша шаралар туралы» облыстық мәслихаттың
2014 жылғы 27 мамырдағы №219 шешімінің іске асырылу барысы
туралы.
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3. Облыстық мәслихаттың заңдылық, құқық тәртібі және
депутаттық этика жӛніндегі тұрақты комиссиясының жұмысы туралы
есеп.
ІV тоқсан
1. 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы.
2. Мәдениет мекемелерінің жағдайы және одан әрі жақсарту
бойынша шаралар туралы.
3. «Ақтӛбе облысында құқық бұзушылықтың алдын алу және
қылмыспен күрестің жағдайы және одан әрі күшейту бойынша шаралар
туралы» облыстық мәслихаттың 2014 жылғы 28 ақпандағы №194
шешімінің іске асырылу барысы туралы.
4. Облыстық мәслихаттың экономика, қаржы және бюджет
жӛніндегі тұрақты комиссиясының жұмысы туралы есеп.
5. Облыстық мәслихаттың аграрлық мәселелер, экология және
табиғатты пайдалану жӛніндегі тұрақты комиссиясының жұмысы туралы
есеп.
Сессияларда айтылған ескертулер мен ұсыныстарды, бұрын
қабылданған шешімдердің орындалу барысы туралы ақпараттарды
сессияның қарауына үнемі енгізу.
Тұрақты комиссиялардың есептерін, депутаттық сауалдарды және
жергілікті ӛкілді органдардың құзыретіне жататын басқа да мәселелерді
сессияларда қарау.
ІІ. Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының
отырыстарында қаралатын мәселелер
1. Заңдылық, құқық тәртібі және депутаттық этика
жӛніндегі тұрақты комиссия:
I тоқсан
1. «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының
2015 жылғы 2 қарашадағы №383 Заңын жүзеге асыру бойынша шаралар
туралы.
II тоқсан
1. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының мемлекеттік органдармен орындалу барысы
туралы.
2. «Ақтӛбе облысында құқық бұзушылықтың алдын алу және
қылмыспен күрестің жағдайы және одан әрі күшейту бойынша шаралар
туралы» облыстық мәслихаттың 2014 жылғы 28 ақпандағы №194
шешімінің іске асырылу барысы туралы.
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III тоқсан
1. Ақтӛбе облысының ішкі істер органдарының жергілікті полиция
қызметі басшысының есебі.
2. Облыстық мәслихаттың заңдылық, құқық тәртібі және
депутаттық этика жӛніндегі тұрақты комиссиясының есебі.
IV тоқсан
1. 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы.
2. Ақтӛбе облысының Ақтӛбе қаласында, Хромтау және Шалқар
аудандарында құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша
жұмыстарды ұйымдастыру туралы.
2. Экономика, қаржы және бюджет жӛніндегі тұрақты комиссия:
I тоқсан
1. Ақтӛбе облысы бойынша тексеру комиссиясының 2015 жылғы
бақылау шараларының қорытындылары.
II тоқсан
1. Облыс әкімдігінің 2015 жылғы облыстық бюджеттің атқарылуы
туралы есебі.
2. Ақтӛбе облысы бойынша тексеру комиссиясының 2015 жылғы
облыстық бюджеттің атқарылуының бақылау қорытындылары туралы
есебі.
III тоқсан
1.
Облысты
дамыту
бағдарламаларының
мақсатты
индикаторларына қол жеткізу және бюджеттік бағдарламаларды іске
асыру туралы бюджеттік бағдарламалар әкімшілері басшыларының
есептері туралы.
2. Ақтӛбе облысында мемлекеттік- жеке меншік әріптестіктің жайкүйі және даму перспективалары туралы.
IV тоқсан
1. 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы.
Облыс бюджетің нақтылау, оның орындалуы мәселелерін
қажеттілігі бойынша қарау.
Жергілікті бюджеттің орындалуы туралы облыс бойынша тексеру
комиссиясының есептерін отырыстарда тоқсан сайын тыңдау.
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3. Әлеуметтік-мәдени даму жӛніндегі тұрақты комиссия:
І тоқсан
1. «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын іске асыру және аз
қамтылған азаматтар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау бойынша
жергілікті атқарушы органдардың жұмысы туралы» облыстық
мәслихаттың 2012 жылғы 18 сәуірдегі №18 шешімінің іске асырылу
барысы туралы.
2. «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын» жүзеге асыру аясында
Ақтӛбе облысындағы білім жүйесінің жағдайы мен даму болашағы
туралы» облыстық мәслихаттың 2013 жылғы 15 наурыздағы №98
шешімінің іске асырылу барысы туралы.
3. Облыстық мәслихаттың әлеуметтік-мәдени даму жӛніндегі
тұрақты комиссиясының есебі.
ІІ тоқсан
1. Жастарды мемлекеттік қолдаумен қамтамасыз ету жағдайы мен
шаралары және оларды облыстың қоғамдық ӛміріне тарту туралы.
2. «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға, Қазақстан
Республикасының Ұлттық қорынан әлеуметтік инфрақұрылым
нысандарын дамытуға бӛлінген бюджеттік қаражаттарды мақсатты және
тиімді пайдалануды бақылау барысы туралы.
3. Мұғалжар, Темір аудандарында денсаулық сақтауды дамытудың
жағдайы мен келешегі туралы.
ІІІ тоқсан
1. «Ақтӛбе облысындағы денешынықтыру мен спорттың жағдайы
және одан әрі дамыту бойынша шаралар туралы» облыстық мәслихаттың
2014 жылғы 27 мамырдағы №219 шешімінің іске асырылу барысы
туралы.
2. Әйтеке би, Ырғыз аудандарында жұмыссыздықты тӛмендету
бойынша атқарушы органдардың жұмыстары туралы.
ІV тоқсан
1. 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы.
2. Мәдениет мекемелерінің жағдайы және одан әрі жақсарту
бойынша шаралар туралы.
3.
«Жұмыспен қамту 2020» жол картасы мемлекеттік
бағдарламасын іске асыруға, Қазақстан Республикасының Ұлттық
қорынан әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын дамытуға бӛлінген
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бюджеттік қаражаттарды мақсатты және тиімді пайдалануды бақылау
барысы туралы.
4. Аграрлық мәселелер, экология және табиғатты пайдалану
жӛніндегі тұрақты комиссия
I тоқсан
1. Экспорттық әлеуетті кӛтеру және ауыл шаруашылығы ӛнімін
ӛндірушілерді мал басын кӛбейтуге ынталандыру бойынша жергілікті
атқарушы органдармен қабылданып отырған шаралар және «Сыбаға»,
«Құлан», «Алтын-Асық» мақсатты бағдарламалардың іске асырылу
барысы туралы.
II тоқсан
1. 2016 жылдың кӛктемгі дала жұмыстарына дайындық бойынша
атқарушы органдардың жұмыстары туралы.
III тоқсан
1. Ақтӛбе облысының елді мекендерін орталықтандырылған ауыз
сумен қамтамасыз ету бойынша шаралар туралы.
2. Ақтӛбе облысында ауыл шаруашылығы ӛнеркәсібі кешендерін
дамыту бойынша шаралар кешені туралы.
IV тоқсан
1. 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы.
2. Облыстық мәслихаттың аграрлық мәселелер, экология және
табиғатты пайдалану жӛніндегі тұрақты комиссиясының есебі.
5. Ӛңірлік және салалық даму жӛніндегі тұрақты комиссия:
I тоқсан
1. «Ақтӛбе облысының энергия үнемдеудің 2012-2015 жылдарға
арналған Кешенді жоспары туралы» облыстық мәслихаттың 2013 жылғы
17 сәуірдегі №114 шешімінің орындалу барысы туралы.
2. Ақтӛбе облысының аудан орталықтары мен ауылдық тірек елді
мекендерін дамытудың Кешенді жоспарларының іске асырылу барысы
туралы.

7

II тоқсан
1. «2020 жылға дейін Ақтӛбе агломерациясын дамыту жӛніндегі
Іс-шаралар жоспары туралы» облыстық мәслихаттың 2013 жылғы
1 қарашадағы №158 шешімінің орындалу барысы туралы.
III тоқсан
1. «Ақтӛбе» ӘКК ҰК АҚ 2015 жыл мен 2016 жылдың 10-айындағы
жұмысы туралы.
2. Облыстық маңызға ие автомобиль жолдарының жағдайы мен
жӛндеу және күту бойынша шаралар туралы.
IV тоқсан
1. 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы.
III. Көпшіліктік тыңдаулар
Ӛте қажетті және қоғамдық маңызды мәселелерді талқылау
мақсатында атқарушы органдардың, қоғамдық бірлестіктердің,
бұқаралық ақпарат құралдарының, азаматтардың қатысуымен тұрақты
комиссиялардың кеңейтілген отырыстары түрінде кӛпшіліктік тыңдаулар
ӛткізу:
Ақтӛбе облысындағы экологиялық жағдайдың хал-ахуалы және
жақсарту бойынша шаралар туралы.
IV. Депутаттарды құқықтық оқыту
Депутаттардың құқықтық білім деңгейлерін кӛтеру мақсатында
жүйелі түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерін зерделеу бойынша құқықтық оқулар, білікті мамандардың
қатысуымен семинар-жиналыстар ӛткізу:
1. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан
Республикасының Заңын орындау бойынша мемлекеттік органдардың
алдында тұрған міндеттер туралы.
2. «Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан
Республикасының Заңын орындау бойынша мемлекеттік органдардың
жұмысы туралы.
V. «Депутаттық күндер»
Облыстың
экономикалық
және
әлеуметтік
даму
бағдарламаларының, жоспарлардың іске асырылу барысы туралы
басқарма басшыларының есептерімен «Депутаттық күндер» ӛткізу:
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1 жартыжылдықта
1. Ӛңірдің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша
Ақтӛбе облысының жергілікті атқарушы органдарымен қабылданған
шаралар туралы.
2 жартыжылдықта
2. Ақтӛбе
жағдайы туралы.

қаласы

аумағының

санитарлық-эпидемиологиялық

VI. Салтанатты шаралар
«Қазақстанның Тәуелсіздігіне 25 жыл: тәжірибелер және келешек»
конференция.
VII. Ұйымдастыру шаралары
Депутаттар сайлаушылармен тұрақты байланыста болады, оларды
облыстық мәслихаттың жұмыстары туралы ұдайы хабардар етеді,
қоғамдық пікірді зерделеп және атқарушы органдарға мәселелер мен
ұсыныстарды енгізеді. Бекітілген кесте бойынша азаматтарды
қабылдайды.
Мәслихат аппараты бұқаралық ақпарат құралдарында және вебсайтта облыстық мәслихаттың, депутаттардың қызметтері, ӛткізілген
шаралар мен тұрақты комиссиялардың отырыстары туралы ақпараттарды
ұдайы жариялайды.
Бұл мақсатта депутаттардың жұмыстарында бұқаралық ақпарат
құралдарының мүмкіншіліктерін белсенді пайдалану қажет. «Ақтӛбе»
және «Актюбинский вестник» газеттерінің редакцияларымен бірге
«Депутаттық парақ» айдарының шығарылымы ұдайы ұйымдастырылады.

