Бюджеттік бағдарламаларды (кіші
бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту
(қайта бекіту) қағидаларына және
олардың мазмұнының талаптарына
2 қосымша
нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың,
астананың тексеру комиссиясы
төрағасының, облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың) мәслихат
хатшысының) 2018__ жылғы
_29.12.___ № 1704
бұйрығымен (өкімімен) бекітілген
№1 қосымша

464 «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2019-2021 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 «Білім беру саласында мемлекеттік
саясатты жергілікті деңгейде жүзеге асыру жӛніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Басшының орынбасары
Г.Ә. Уразбаева
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және ӛзін-ӛзі басқару
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148- II Заңының 31бабы;
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы
№413-IV Заңы;
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 Заңының 61,62
баптары;
«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бӛлімі» мемлекеттік мекемесі туралы ереже.
Қостанай қаласы мәслихатының сессиясының 2018 жылғы 20 желтоқсандағы №310 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

аудандық (қалалық)

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, ӛкілеттіктерді және солардан
шығатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: қаланың білім беру мекемелерін басқаруды жетілдіру
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (соңғы нәтиже): білім беру мекемелерінің менеджмент
сапасын жақсарту
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ӛзіне жүктелген функцияларды
барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін, білім бӛлімі аппаратының қызметін
қамтамасыз ету, қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру және қайта даярлау.
Мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету: жалақы, тауарларды, қызметтерді,
жұмыстарды, басқа ағымдағы шығындарды сатып алу. 2019 жылы 2018 жылға қарсы
қаржыландыру 2132,0 мың теңгеге ұлғайды. Штаттан тыс қызметкерлердің жалақысын
кӛтеруіне байланысты коммуналдық және жылу бағасының ӛсуі байқалады.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
шығын

Өлшем
бірліктері

Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
барлығы

Мың теңге

Есептік
жыл
2017

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

Жоспарлы кезең

2019

30157

30591

32723

2020
34007

2021
34007

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы : 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнға, мемлекеттік функцияларды, ӛкілеттіктерді және олардан туындайтын
мемлекеттік қызметтерді кӛрсетуге байланысты
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Білім аппараты қызметін ӛз функцияларын барынша тиімді орындау, қызметкерлерді
біліктілігін кӛтеру және қайта дайындау үшін қамтамасыз ету. Мемлекеттік мекеменің
қызметін қамтамасыз ету: жалақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды, басқа
ағымдағы шығындарды сатып алу.
Тікелей нәтиже
көрсеткіштері

Аппараттың
штаттық
қызметкерлерінің
саны
Аппараттың
штаттан тыс
бірліктің саны

Өлшем
бірліктері

Есептік
жыл
2017

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

бірлік

13

13

12

12

12

бірлік

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Бюджеттік кіші бағдарлама шығындары
Бюджеттік кіші
бағдарлама шығындары

Бюджеттік кіші
бағдарлама бойынша
шығын қорытындылары

Өлшем
бірлігі

Есеп
беру
жылы
2017
30157

Ағымдағы Жоспарлы кезең
жылдың
жоспары
2018
2019
2020
30591

32359

34007

2021
34007

мың
теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы : 011 «Республикалық бюджет
трансферттері есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнға, мемлекеттік функцияларды, ӛкілеттіктерді және олардан туындайтын
мемлекеттік қызметтерді кӛрсетуге байланысты
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру тағайындалған функциялар мен ӛкілеттіктерді
жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер арқылы
қызметкерлер мен басқа да білім беру қызметкерлерінің сыйақы деңгейін арттырады.
Тура
қорытынды
көрсеткіштері

Өлшем
бірлігі

Есеп беру
жылы
2017

Мемлекеттік
қызметкерлердің
жекелеген
санаттарына,
мемлекеттік
бюджет
қаражаты
есебінен
ұсталатын
ұйымдардың
қызметкерлеріне,
мемлекеттік
кәсіпорындардың
қызметкерлеріне
2019
жылға
арналған
ең
төменгі жалақы
мөлшерінің
өзгеруіне
байланысты
жоғары жалақы
төлеуді уақтылы
ұсыну.

Ағымдағы
жыл
жоспары
2018

Жоспарлы кезең

2019

1,5

бірлік
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар

2020

2021

Бюджеттік кіші
бағдарлама шығындары

Бюджеттік кіші
бағдарлама бойынша
шығын қорытындылары
2019 жылы ең төменгі
жалақы мөлшерінің
өзгеруіне байланысты
мемлекеттік бюджет
есебінен ұсталатын
мемлекеттік
қызметкерлердің,
ұйымдардың
қызметкерлерінің,
мемлекеттік
кәсіпорындардың
қызметкерлерінің
жекелеген санаттарының
жалақысын көтеру

Өлшем
бірлдігі

мың
теңге

мың
теңге

Есеп беру Ағымдағы
жылы
жыл
жоспары
2017
2018

Жоспарлы кезең

2019
364

364

2020

2021

