АҚТӨБЕ
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ
2019 жылғы 20 қыркүйегі

№ 457

Ақтөбе қаласы

город Актобе

Облыстық мәслихаттың 2018 жылғы 10 желтоқсандағы №347
«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы»
шешіміне өзгеріс 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 актілерінің
Эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) шешіміне келесі
өзгерістер енгізілсін:
1) 1-тармақта:
1) тармақшада:
кірістер –
«179 183 232,6» сандары «185 771 906,6» сандарымен ауыстырылсын,
оның ішінде:
салықтық емес түсімдер –
«4 950 085,4» сандары «4 953 561,4» сандарымен ауыстырылсын:
трансферттер түсімі –
«135 882 466,2» сандары «142 467 664,2» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
шығындар –
«179 642 623,5» сандары «186 231 297,5» сандарымен ауыстырылсын;
3) тармақшада:
таза бюджеттік кредиттеу –
«-2 713 788,2» сандары «-1 563 788,2» сандарымен ауыстырылсын, оның
ішінде:
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бюджеттік кредиттер –
«11 630 352» сандары «12 980 352» сандарымен ауыстырылсын;
5) тармақшада:
бюджет тапшылығы (профициті) –
«2 254 397,3» сандары «1 104 397,3» сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшада:
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
«- 2 254 397,3» сандары «-1 104 397,3» сандарымен ауыстырылсын;
9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«9. 2019 жылға арналған облыстық бюджетте ағымдағы нысаналы
трансферттер түскені ескерілсін:
республикалық бюджеттен:
1) ішкі істер органдары қызметкерлерінің сыныптық біліктілігі үшін
үстемеақы мөлшерлерін ұлғайтуға;
2) ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын
көтеруге;
3) жол-патрульдік полиция бөлімшелерінің, жергілікті полиция
инспекторларының және учаскелік инспекторлардың кәмелетке толмағандарға
арналған полиция қызметкерлеріне тұрғын үй жалдау (жалдау) үшін өтемақы
төлеуге;
4) инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге;
5) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен
сақтандыру шеңберінде субсидиялауға;
6) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі
бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық
мөлшерлемені субсидиялауға;
7) ауыл шаруашылығы жануарларын, техниканы және технологиялық
жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ, лизинг кезінде сыйақы
мөлшерлемелерін субсидиялауға;
8) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген
қосымша құн салығы шегінде бюджетке төленген қосымша құн салығының
сомасын субсидиялауға;
9) ауылдық жерлерде жұмыс істейтін ерекше қорғалатын табиғи
аумақтардағы және орман шаруашылығындағы азаматтық қызметшілердің
жалақыларын артыруға;
10) жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі
кеңесшілер мен ассистенттерді енгізуге;
11) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге;
12) үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты
орналастыруға;
13) Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз
ету және өмір сүру сапасын жақсартуға;
14) кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыру және
теңшеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге;
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15) мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын
құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға;
16) азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық
кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;
17) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырыстарын іске асыруға;
18) орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды
сынақтан өткізуге;
19) бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының
мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;
20) медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын
жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізуге;
21) вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды
сатып алуға;
22) саламатты өмір салтын насихаттауға;
23) ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды
іске асыруға;
24) ауыз сумен жабдықтаудың баламалы көздері болып табылатын аса
маңызды топтық және жергілікті сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз суды
жеткізу бойынша қызметтердің құнын субсидиялауға;
25) елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты
суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізуге;
26) аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық тұрғын-үй қорының
тұрғын үйін сатып алуға;
27) "Ауыл – Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі
әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске
асыруға;
28) мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының
жалақысын көтеруге;
29) "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін
жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беруге;
30) төмен ақы төленетін қызметкерлердің жалақысының мөлшерін көтеру
үшін олардың салықтық жүктемесін төмендетуге байланысты шығыстарын
өтеуге;
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан:
31) жұмысшы біліктіліктері бойынша техникалық және кәсіптік білім беру
ұйымдарында білім алушыларға стипендия мөлшерін ұлғайтуға;
көпбалалы және аз қамтылған отбасылардың балалары үшін жоғары
білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын
орналастыруға;
32)
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аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық тұрғын үй
қорынан тұрғын үй сатып алуға;
34) қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қосымша қамтуды қамтамасыз етуге;
республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық
қорынан:
35) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне;
36) еңбек нарығын дамытуға.
Аталған ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу облыс
әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.».
10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«10. 2019 жылға арналған облыстық бюджетке кредиттер түскені ескерілсін:
республикалық бюджеттен:
1) облыс орталықтарында және моноқалаларында кәсіпкерлікті дамытуға
жәрдемдесуге;
2) мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға;
Республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық
қорынан:
3) нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға;
Аталған кредиттердің сомаларын бөлу облыс әкімдігі қаулысы негізінде
айқындалады.».
2. Көрсетілген шешімдегі 1 қосымша осы шешімдегі қосымшаға сәйкес
редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
33)

Облыстық мәслихаттың
сессия төрағасы
А.БОЛАТОВ

Облыстық
мәслихаттың хатшысы
С. ҚАЛДЫҒҰЛОВА

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 23.09.2019
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 6386 болып енгізілді
Результаты согласования
ГУ «Аппарат Актюбинского областного маслихата» - председатель сессии Аскар Искиндирович Булатов,
20.09.2019 17:13:34, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ «Аппарат Актюбинского областного маслихата» - Секретарь областного маслихата Сания Мусаевна
Калдыгулова, 20.09.2019 17:14:31, положительный результат проверки ЭЦП
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Департамент юстиции Актюбинской области - Руководитель департамента Бекбулат Жуматаевич Колумбаев,
20.09.2019 18:42:09, положительный результат проверки ЭЦП
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