РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№361

11 декабря 2015 года

О Программе развития территории
Актюбинской области на 2016-2020 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,
приказом Министра национальной экономики от 23 декабря 2014 года
№166 «Об утверждении
Базового перечня
показателей»,
зарегистрированный
в
реестре
государственной
регистрации
нормативных правовых актов за №10103, Актюбинский областной
маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития территории
Актюбинской области на 2016-2020 год (далее - Программа).
2. Областным управлениям:
- принять все необходимые меры по обеспечению достижения
целевых индикаторов, обозначенных в Программе.
3. Управлению экономики и бюджетного планирования области
совместно с областными управлениями проводить реализацию,
мониторинг и оценку Программы согласно установленного порядка.
4. Акимам районов и г.Актобе обеспечить утверждение программ
развития территории районов и города Актобе решениями
соответствующих маслихатов.

Председатель сессии
областного маслихата

Л. ЖАЗЫКОВА

Секретарь
областного маслихата

С. КАЛДЫГУЛОВА

Ақтөбе облыстық мәслихатының
ШЕШІМІ
Ақтөбе қаласы

№361

2015 жылғы 11 желтоқсан

Ақтөбе облысының 2016-2020
жылдарға арналған аумақты
дамыту Бағдарламасы туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
23 қаңтардағы №148 Заңының 6-бабына, Қазақстан Республикасы
Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы №827 Жарлығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау
жүйесінің 28-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. Қоса беріліп отырған Ақтөбе облысының 2016-2020 жылдарға
арналған аумақты дамыту бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама)
бекітілсін.
2.
Облыстық басқармалар:
- Бағдарламада белгіленген, нысаналы индикаторларға қол жеткізуді
қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шараларды қабылдасын.
3. Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
облыстық басқармалармен бірге, белгіленген тәртіпке сәйкес
Бағдарламаны іске асыру, мониторинг және бағалау жүргізсін.
4. Ақтөбе қаласы және аудандардың әкімдері Ақтөбе қаласының
және аудандардың аумақты дамыту бағдарламаларын тиісті
мәслихаттардың шешімдерімен бекітуді қамтамасыз етсін.

Облыстық мәслихаттың
сессия төрағасы

Л. ЖАЗЫҚОВА

Облыстық
мәслихаттың хатшысы

С. ҚАЛДЫҒҰЛОВА

