АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
ШАЛҚАР АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ
МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ
2018 жылғы 19 желтоқсаны

№ 287

Шалқар қаласы

город Шалкар

Шалқар аудандық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы
№165 «2018-2020 жылдарға арналған Біршоғыр ауылдық округ бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы
4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 бабына сәйкес, Шалқар аудандық
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шалқар аудандық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №165
«2018-2020 жылдарға арналған Біршоғыр ауылдық округ бюджетін бекіту
туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 5815 санымен тіркелген, 2018 жылғы 16 қаңтардағы «Шалқар» газетінде
жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер – «61554,2» сандары «60523,2» сандарымен ауыстырылсын;
оның ішінде:
трансферттердің түсімдері - «58600,1» сандары «57569,1» сандарымен
ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар – «61554,2» сандары «60523,2» сандарымен ауыстырылсын;
6-1 тармақта:
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бірінші абзацында:
«2094,8» сандары «1063,8» сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына
сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. «Шалқар аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі
заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысы Шалқар аудандық әділет басқармасында
мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде
ресми жариялауға жіберуді;
3) осы шешімді Шалқар аудандық мәслихатының интернет-ресурсында
орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Шалқар аудандық мәслихатының
сессия төрағасы
Ж.Сейтмағанбетова

Шалқар аудандық мәслихатының
хатшысы
С.Бигеев
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Шалқар аудандық мәслихатының
2018 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 287 шешіміне
қосымша
Шалқар аудандық мәслихатының
2017 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 165 шешіміне
1 қосымша

2018 жылға арналған Біршоғыр ауылдық округ бюджеті
Са
нат Сын
ы
ыбы

Ішкі
сыны
бы

Атауы

КІРІСТЕР
Салықтық түсімдер
Табыс салығы
Жеке табыс салығы
Меншікке салынатын салықтар
Мүлікке салынатын салықтар
Жер салығы
Көлік құралдарына салынатын салық
Салықтық емес түсімдер
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден
түсетін кірістер
Басқа да салықтық емес түсімдер
Басқа да салықтық емес түсімдер
Трансферттердің түсімдері
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған
органдарынан түсетін трансферттер
Аудандардың (облыстық маңызы бар
қаланың) бюджетінен трансферттер
I.

1
01
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1
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2
01
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1
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Сомасы,
мың теңге

60523,2
2796,0
395,0
395,0
2401,0
54,0
69,0
2278,0
158,1
70,0
70,0
88,1
88,1
57569,1
57569,1
57569,1
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II. ШЫҒЫНДАР
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Мемлекеттік басқарудың жалпы
функцияларын орындайтын өкілді,
атқарушы және басқа органдар
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімінің аппараты
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Білім беру
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімінің аппараты
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
және мектепке дейінгі тәрбиелеу және
оқыту ұйымдарында медициналық қызмет
көрсетуді ұйымдастыру
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамсыздандыру
Әлеуметтік көмек
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімінің аппараты
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік
көмек көрсету
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Елді-мекендерді көркейту
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімінің аппараты
Елді мекендердегі көшелерді
жарықтандыру
Елді мекендердің санитариясын
қамтамасыз ету
Елді мекендерді абаттандыру мен
көгалдандыру
III. Бюджет тапшылығы (профицит)
IV. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитті пайдалану)

60523,2
16159,9
16159,9
16159,9
15719,9
440,0
42374,6
42374,6
42374,6
42374,6
1175,2
1175,2
1175,2
1175,2
813,5
813,5
813,5
303,8
206,0
303,7
0,0
0,0
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Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 20.12.2018
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 3-13-222 болып енгізілді
Результаты согласования
Акимат Актюбинской области - Председатель сессии Жанар Есенғосқызы Сейтмағанбетова, 19.12.2018
18:53:47, положительный результат проверки ЭЦП
Акимат Актюбинской области - секретарь маслихата Скак Изтлеуович Бигеев, 19.12.2018 18:56:16,
положительный результат проверки ЭЦП
ГУ "Аппарат Шалкарского районного маслихата" - Председатель сессии Жанар Есенғосқызы Сейтмағанбетова,
19.12.2018 18:57:47, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Актюбинской области - руководитель управления АЙНАГҮЛ ҚИТАМАНҚЫЗЫ
КАРИЕВА, 19.12.2018 19:27:39, положительный результат проверки ЭЦП
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