РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№360

11 декабря 2015 года

О внесении изменения в решение
областного маслихата от 13 декабря
2010 года №332 «О Программе
развития территории Актюбинской
области на 2011-2015 годы»
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от
23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике
Казахстан», пунктом 49 Системы
государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной
Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №827,
пунктом 20 Правил разработки, реализации, проведения мониторинга,
оценки и контроля Стратегического плана развития Республики
Казахстан, государственных программ, стратегических планов
государственных органов, программ развития территорий, а также
разработки, Прогнозной схемы территориально-пространственного
развития страны, утвержденных Указом Президента Республики
Казахстан от 4 марта 2010 года №931, приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года №166 «Об
утверждении Базового перечня показателей», зарегистрированного в
реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за
№10103, Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года
№332 «О Программе развития территории Актюбинской области на
2011-2015 годы» следующее изменение:
Программу развития территории Актюбинской области на
2011-2015 годы изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Областным управлениям принять меры, вытекающие из данного
решения.
Председатель сессии
областного маслихата
Л. ЖАЗЫКОВА

Секретарь
областного маслихата
С. КАЛДЫГУЛОВА

Ақтөбе облыстық мәслихатының
ШЕШІМІ
Ақтөбе қаласы

№360

2015 жылғы 11 желтоқсан

«2011-2015 жылдарға арналған Ақтөбе
облысының аумақтық дамыту Бағдарламасы
туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы
13 желтоқсандағы №332 шешіміне өзгеріс
енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемелекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
23 қантардағы №148 Заңының 6-бабына, Қазақстан Республикасы
Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы
№827 Жарлығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау
жүйесінің 49-тармағына, Қазақстан Республикасы Президентінің
2010 жылғы 4 наурыздағы №931 Жарлығымен бекітілген, Қазақстан
Республикасының
Стратегиялық
даму
жоспарын,
мемлекеттік
бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын,
аумақтарды дамыту бағдарламаларын әзірлеу, іске асыру, мониторинг
жүргізу, бағалау және бақылау, сондай-ақ Елді аумақтық кеңістікте
дамытудың болжамды схемасын әзірлеу, іске асыру және бақылау
қағидаларының 20-тармағына, Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10103 тіркелген,
«Базалық
көрсеткіштер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы №166 бұйрығына
сәйкес, Ақтөбе облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2011-2015 жылдарға арналған Ақтөбе облысының аумақтық
дамыту Бағдарламасы туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы
13 желтоқсандағы №332 шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін:
2011-2015 жылдарға арналған Ақтөбе облысының аумақтық
дамыту Бағдарламасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жана
редакцияда жазылсын.
2. Облыстық басқармалар осы шешімнен туындайтын шараларды
қабылдасын.
Облыстық мәслихаттың
сессия төрағасы
Л. ЖАЗЫҚОВА

Облыстық
мәслихаттың хатшысы
С. ҚАЛДЫҒҰЛОВА

