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13 жобаны іске асыруға 1,3 млрд.теңге бөлінді.

Бүгін Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжановтың төрағалығымен аппараттық жиын өтті. Күн тәртібінде
бірнеше мәселелер қаралды.
2018 жылдың 5 айында республикалық бюджет атқарылуының қорытындысы туралы қаржы басқармасы
басшысының міндетін атқарушы Дамежан Ерпанова баяндады. Облыстық бюджеттің шығыстары ағымдағы
есепті кезеңде 64 млрд теңге немесе 96,1% (жергілікті және республикалық бюджеттер) бойынша орындалды
(жоспар 66,7 млрд. теңге). Бұл көрсеткіш өңір бойынша жалпы даму деңгейі 194,5 млн. теңгені құрады. Осы
соманың ішінен 99% Беларусь Республикасынан мақсатты трансферттерге жалақы қорында,мемлекеттік сатып
алуларда және алушылардың нақты контингенттерінде жинақталған.
Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Сапар Аманбеков елді
мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға кеңінен тоқталды. Облысымызды сумен қамту
3 су көзі арқылы жүзеге асыралады және 2017 жылы су тұтынудың жалпы көлемі 44,6 млн.м3/жыл құрады
(122,2 мың.м3/тәулік). 2017 жылы өңірімізде су тұтынуда 17,2 млн.м3/жыл немесе 47,0 мың.м3/тәулік су
тапшылық болған, ал өңіріміздің даму деңгейіне қарай 2020 жылға 70 мың.м3/тәулікке жетеді деп күтілуде.
2018 жылдың 5 айдың қорытындысында қалалық елді мекендегі халықтың - 100% және 61 ауылдық елді
мекеннің 39 немесе 64% орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілді. Республикалық бюджеттің
нақтылауы кезінде ағымдағы жылға 13 жобаны іске асыруға 1,3 млрд.теңге бөлінген.
Шағын және орта бизнесті цифрландыру туралы Шағын және орта бизнесті қолдау шаралары бойынша
«бірыңғай терезені», Шағын және орта бизнесті ашық цифрлық платформаны құру және енгізуді іске асыру
туралы кәсіпкерлік және сауда басқармасының басшысы Венера Мұстапаева баяндады. Көрсетілетін
қызметтердің негізгі үлесі «Атамекен» МЖӘ Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығына (бұдан әрі - PIC) түседі,
деді. Мәселен, CIP аумағында шағын және орта бизнес үшін бір терезе қағидаты бойынша 13 түрлі қаржы
институттарына және табиғи монополия субъектілеріне қызмет көрсету функциялары біріктірілген. ОКТ
жұмысының ағымдағы кезеңінде «Атамекен» палатасында барлығы 1531 клиентке қызмет көрсетіліп, оларға 32
806 қызмет түрі ұсынылып, 142 бизнес-жоба әзірленді.
«Atameken» ҰКП компаниясы бизнеске арналған бірыңғай терезе болып табылатын порталды құрды
(atameken.net). Бүгінгі таңда Atameken ҰКП порталынан алуға болатын барлық Атамекен аймақтық
палаталарында мемлекеттік қолдаудың 15 автоматтандырылған жүйесі, сонымен қатар 2018 жылдың қазан
айында 31 мемлекеттік қолдауды автоматтандыруды аяқтау жоспарлануда.
Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі
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