проект
РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№

11 августа 2021 года

Об отчете акима области Уразалина О.С.
о выполнении возложенных на него
функций и задач
Заслушав и обсудив отчет акима области Уразалина О.С. о
выполнении возложенных на него функций и задач, областной маслихат
отмечает, что акимом области предпринимаются необходимые меры для
обеспечения социально-экономического развития области.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от
18 января 2006 года №19 «О проведении отчетов акимов перед
маслихатами» Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Отчет акима области Уразалина О.С. о выполнении возложенных
на него функций и задач утвердить.
2. Рекомендовать акиму области продолжить работу по следующим
направлениям:
1) обеспечению экономического роста экономики;
2) недопущению распространению коронавирусной инфекции;
3) повышению уровня благостояния населения;
4) недопущению снижения поступлений в бюджет;
5) привлечению инвестиций в регион;
6) всесторонней поддержке развития малого и среднего бизнеса;
7) развитию агропромышленного комплекса;
8) реализации мероприятий, предусмотренных Государственными
программами развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» и поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025»;
9) инфраструктурной модернизации;
10) недопущению необоснованного роста цен на социальнозначимые товары;
11) обеспечению повышения качества и доступности государственных услуг в социальной сфере.
3. Рекомендовать акимам районов и города Актобе совместно с
руководителями областных управлений, иными заинтересованными
органами принять необходимые меры по дальнейшему развитию
экономики и социальной сферы области, повышению благосостояния
населения.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии областного маслихата.
Секретарь
областного маслихата

А. НУГМАНОВ

жоба
Ақтөбе облыстық мәслихатының
ШЕШІМІ
Ақтөбе қаласы

№

2021 жылғы 11 тамыз

Өзіне жүктелген функциялар мен
міндеттердің орындалуы туралы облыс
әкімі О.С.Оразалиннің есебі туралы
Өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы туралы
облыс әкімі О.С.Оразалиннің есебін тыңдап және талқылап, облыс
әкімінің облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету
үшін қажетті шаралар қабылдап жатқандығын облыстық мәслихат атап
өтеді.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 18 қаңтардағы
№19 «Әкімдердің мәслихаттар алдында есеп беруін өткізу туралы»
Жарлығына сәйкес Ақтөбе облыстық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы
туралы облыс әкімі О.С.Оразалиннің есебі бекітілсін.
2. Облыс әкіміне келесідей бағыттар:
1) экономиканың экономикалық өсуін қамтамасыз ету;
2) коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу;
3) халықтың әл-ауқатының деңгейін арттыру;
4) бюджетке түсімнің төмендеуіне жол бермеу;
5) өңірге инвестицияларды тарту;
6) шағын және орта бизнесті дамытуды жан-жақты қолдау;
7) агроөнеркәсіп кешенін дамыту;
8) нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» бағдарламасымен
және «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасымен қарастырылған іс-шараларды іске асыру;
9) инфрақұрылымдық жаңарту;
10) әлеуметтік-маңызды тауарларға бағаның негізсіз өсуіне жол
бермеу;
11) әлеуметтік салада мемлекеттік қызметтің сапасы мен
қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жалғастыру
ұсынылсын.
3. Ақтөбе қаласы және аудандардың әкімдеріне, облыстық
басқармалардың басшыларымен және басқа да мүдделі органдармен
бірге, облыстың экономикасы мен әлеуметтік саласын одан әрі дамыту,
тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту бойынша қажетті шаралар қабылдау
ұсынылсын.
4. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыстық мәслихаттың
тұрақты комиссияларына жүктелсін.

Облыстық
мәслихаттың хатшысы

А. НУГМАНОВ

