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РЕШЕНИЕ
2019 жылғы 1 наурызы
Ақтөбе қаласы

№ 380
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 келесі
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) 1-тармақта:
1) тармақшада:
кірістер –
«153 541 482» сандары «156 636 723,2» сандарымен ауыстырылсын, оның
ішінде:
салықтық түсімдер –
«31 077 980» сандары «33 175 813» сандарымен ауыстырылсын;
салықтық емес түсімдер –
«2 934 623» сандары «3 834 623» сандарымен ауыстырылсын;
трансферттер түсімі –
«119 528 879» сандары «119 626 287,2» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
шығындар –
«153 174 499,2» сандары «156 956 376,1» сандарымен ауыстырылсын;
3) тармақшада:
таза бюджеттік кредиттеу –
«-2 402 497» сандары «-2 402 527,3» сандарымен ауыстырылсын, оның
ішінде:
бюджеттік кредиттерді өтеу –
«14 032 849» сандары «14 032 879,3» сандарымен ауыстырылсын;
4) тармақшада:
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қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо –
«0» саны «73 500» сандарымен ауыстырылсын;
5) тармақшада:
«бюджет тапшылығы (профициті) –
«2 769 479,8» сандары «2 009 374,4» сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшада:
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
«-2 769 479,8» сандары «-2 009 374,4» сандарымен ауыстырылсын;
11-тармақ келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«білім ұйымдары нысандарын жөндеуге;»;
«өмірлік қиын жағдай туындаған кезде азаматтарға көрсетілетін бір реттік
әлеуметтік көмек көрсетуге;»;
«азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз етуге;»;
«аудандардың коммуналдық меншіктеріндегі газ жүйелерін қолдануды
ұйымдастыруға;»;
«қалаларды және елді мекендерді абаттандыруды дамытуға.».
2) көрсетілген шешімдегі 1 қосымшасы осы шешімдегі қосымшаға сәйкес
редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
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