АҚТӨБЕ
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ
201__ жылғы __________
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 келесі
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) 1-тармақта:
1) тармақшада:
кірістер –
«156 636 723,2» сандары «175 604 713,2» сандарымен ауыстырылсын,
оның ішінде:
салықтық түсімдер –
«33 175 813» сандары «35 156 276» сандарымен ауыстырылсын;
трансферттер түсімі –
«119 626 287,2» сандары «136 613 814,2» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
шығындар –
«156 956 376,1» сандары «175 997 866,1» сандарымен ауыстырылсын;
3) тармақшада:
таза бюджеттік кредиттеу –
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«-2 402 527,3» сандары «-2 647 550,2» сандарымен ауыстырылсын, оның
ішінде:
бюджеттік кредиттерді өтеу –
«14 032 879,3» сандары «14 277 902,2» сандарымен ауыстырылсын;
4) тармақшада:
қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо –
«73 500» саны «0» сандарымен ауыстырылсын;
5) тармақшада:
«бюджет тапшылығы (профициті) –
«2 009 374,4» сандары «2 254 397,3» сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшада:
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
«-2 009 374,4» сандары «-2 254 397,3» сандарымен ауыстырылсын;
9-тармақта:
17) тармақша келесідей редакцияда жазылсын:
«17) азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық
кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;»;
келесі мазмұндағы 19-1) тармақшасымен толықтырылсын:
«19-1) бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының
мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;»;
20), 21), 22), 23), 24) және 25) тармақшалар алып тасталсын;
келесі мазмұндағы 30-2), 30-3), 30-4) және 30-5) тармақшаларымен
толықтырылсын:
«30-2) аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық тұрғын-үй
қорының тұрғын үйін сатып алуға;»;
«30-3) «Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі
әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске
асыруға;»;
«30-4) мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының
жалақысын көтеруге;»;
«30-5) «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін
жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беруге;»;
11-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
« 11. 2019 жылға арналған облыстық бюджетте Ақтөбе қаласы және
аудандар бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер және даму
трансферттері көзделсін:
1) елді мекендердегі өрттерді, дала өрттерін сөндіру бойынша өрт сөндіру
бекеттерін ұйымдастыруға;
2) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыруға;
3) орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды
сынақтан өткізуге;
4) жалпы білім беруге;
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5)

сандық білім беру инфрақұрылымын құруға;

білім берудің ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік ұйымдарының
күрделі шығыстарына;
7) білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға;
6)

8)

халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге;

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе)
салуға, реконструкциялауға;
10) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға,
дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға;
11) коммуналдық шаруашылықты дамытуға;
9)

ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін
дамытуға;
13) мәдениет нысандарын дамытуға;
12)

14)

мәдениет ұйымдарының күрделі шығыстарына;

15)

газ тасымалдау жүйесін дамытуға;

иелеріне алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың
құнын өтеуге;
17) көлік инфрақұрылымын дамытуға;
16)

аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының және елді мекендердің
көшелерінің күрделі және орташа жөндеуіне;
19) Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту
бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларды
іске асыруға;
20) білім ұйымдары нысандарын жөндеуге;
18)

өмірлік қиын жағдай туындаған кезде азаматтарға көрсетілетін бір
реттік әлеуметтік көмек көрсетуге;
22) азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз етуге;
21)

аудандардың коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды
ұйымдастыруға;
24) қалаларды және елді мекендерді абаттандыруды дамытуға;
23)

25)

спорт ұйымдары нысандарын жөндеуге;

мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектерді
жеке көмекшілермен қамтамасыз етуге;
Аталған трансферттер мен кредиттердің сомаларын бөлуге облыс әкімдігі
қаулысы негізінде айқындалады.».
26)
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2) көрсетілген шешімдегі 1 қосымшасы осы шешімдегі қосымшаға сәйкес
редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Облыстық мәслихаттың
сессия төрағасы
Б. БЕРКІМБАЕВ
ҚАЛДЫҒҰЛОВА

Облыстық
мәслихаттың хатшысы
С.

