АҚТӨБЕ
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ
РЕШЕНИЕ
2019 жылғы 21 ақпаны

№ 373

Ақтөбе қаласы

город Актобе

Облыстық мәслихаттың 2018 жылғы 10 желтоқсандағы №347 «2019-2021
жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет
кодексінің 106-бабының 4-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабына сәйкес Ақтөбе облыстық
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Облыстық мәслихаттың 2018 жылғы 10 желтоқсандағы №347 «20192021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5966 тіркелген 2018 жылғы 24
желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің
эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) шешіміне
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) 1-тармақта:
1) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
«кірістер – 153 541 482 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 31 077 980 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 934 623 мың теңге;
трансферттер түсімі – 119 528 879;»;
2) тармақшада:
шығындар –
«152 873 948» сандары «153 174 499,2» сандарымен ауыстырылсын;
3) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
«таза бюджеттік кредиттеу – -2 402 497 мың теңге, оның ішінде;
бюджеттік кредиттер – 11 630 352 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 14 032 849 мың теңге;»;
5) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
«бюджет тапшылығы (профициті) – 2 769 479,8;»;
6) тармақшада:
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
«-8 370 031» сандары «-2 769 479,8» сандарымен ауыстырылсын;
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2) 5-тармақтың екінші абзацында қазақ тілінде «2018» саны «2019»
санымен ауыстырылсын;
3) 9-тармақ келесідей мазмұнда 30-1) тармақшасымен толықтырылысын:
«30-1) елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты
суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізуге;»;
4) келесідей мазмұнда 10-1 тармағымен толықтырылсын:
«10-1. Облыстық бюджетте мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару
есебінен 2019 жылға арналған несиелік тұрғын үй құрылысына қарыздар түсімі
көзделсін.»;
5) көрсетілген шешімдегі 1,2,3 қосымшалары осы шешімдегі 1,2,3
қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Облыстық мәслихаттың
сессия төрағасы
Т. ЕСЕНҒҰЛОВ

Облыстық
мәслихаттыңхатшысы
С. ҚАЛДЫҒҰЛОВА

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
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Результаты согласования
ГУ "Аппарат Актюбинского областного маслихата" - Председатель сессии Такталифум Садуович Есенгулов,
21.02.2019 19:33:28, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ "Аппарат Актюбинского областного маслихата" - Секретарь областного маслихата Сания Мусаевна
Калдыгулова, 21.02.2019 19:34:11, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Актюбинской области - Руководитель департамента Бекбулат Жуматаевич Колумбаев,
22.02.2019 18:32:07, положительный результат проверки ЭЦП
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