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
№2 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:
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Басшының орынбасары

003 «Жалпы білім беруді оқыту»
Г.Ә. Уразбаева

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңының 31-бабы;
Мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы №413IV Заңы;
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III Заңының
61,62 баптары;
«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы ереже;
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысымен
бекітілген
Қостанай қаласы мәслихатының сессиясының 2018 жылғы 20 желтоқсандағы №310 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
аудандық (қалалық)
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және солардан
шығатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Бағдарламаның мақсаты – интеллектуалды,
физикалық және рухани дамыған Қазақстан Республикасының азаматын қалыптастыру, оның
қазіргі қоғамда жетістікке жетуіне мүмкіндік беретін білім алуын қанағаттандыру.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (соңғы нәтиже): Бастауыш, негізгі жалпы, жалпы орта
білім бағдарламаларын іске асыратын мектептерді қамтамасыз ету: 2019 жыл 35 бірлік, 2020
жылы 35 бірлік, 2021 жыл 35 бірлік.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандартына сәйкес білім беру үрдісін іске асыру. Білім беру үрдісінің оқу-әдістемелік
және ғылыми қамтамасыз етілуін жетілдіру. Мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз
ету: еңбекақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа ағымдық шығындар.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
шығын

Өлшем
бірліктері

Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
барлығы

Мың теңге

Есептік
жыл
2017

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

5291053,3

5749752,2

Жоспарлы кезең

2019
6906333

2020
5725528

2021
5725528

Бюджеттік бағдарламашаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджет
трансферттері есебінен».
Бюджеттік бағдарламашаның түрі:
Мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және солардан шығатын мемлекеттік қызметтерді
жүзеге асыру.
Ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Республикалық бюджет есебінен трансферттер есебiнен ағылшын тілінде оқытылатын
физика, химия, биология, информатика пәндері бойынша негізгі және жалпы орта білім берудің оқу
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне ерекше еңбек жағдайы үшін
қосымша төлемді белгілеу.
Ерекше еңбек жағдайы үшін қосымша төлемді ескере отырып, жаңа үлгі бойынша
азаматтық қызметкерлерге, сондай-ақ бөлімнің басқа да қызметкерлеріне еңбекақыны төлемін
арттыруды қамтамасыз ету.
Бюжеттік бағдарламашаны іске асыру жүктелген функциялар мен өкілеттерді орындау үшін
республикалық бюджет есебінен штат санының және басқа қызметкерлердің еңбекақы

деңгейлерін артыруға мүмкіндік береді.

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері

Өлше
м
бірлік
тері

Есептік
жыл

Ағымдағы
жылдың
жоспары

2017

2018

2019

24

48

34

14

Адам

359

989

Адам

1876

2023

1. Тілдік курстар
бойынша
тағылымдамадан
өткен мұғалімдерге
ерекше еңбек
шарттары үшін
қосымша ақы
төлеуді уақытылы
қамтамасыз ету.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Адам

2. Негізгі қызметкерді
оқу мерзімінде
ауыстырғаны үшін
мұғалімдерге

қосымша ақы
төлеуді уақытылы
қамтамасыз ету.
Адам
3.
Ұлттық
біліктілік
сынағынан
өткен
және
бастауыш,
негізгі
және
жалпы білім беретін білім
беру
бағдарламаларын
жүзеге
асыратын
мұғалімдерге педагогикалық
шеберліктің
біліктілігіне
қосымша
төлем
төлеуді
уақытында қамтамасыз ету
4. Жаңартылған мазмұн
бойынша бастауыш, негізгі
және жалпы орта білім
беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру
ұйымдарының мұғалімдеріне
қосымша
төлемдерді
уақтылы қамтамасыз ету
5. Мектептің педагогпсихологтарына
педагогикалық шеберлік
біліктілігіне қосымша ақыны
уақытылы төлеуді
қамтамасыз ету
6. Мектептің педагогпсихологтарына ұлғайған
лауазымдық жалақысын
уақытылы төлеуді
қамтамасыз ету

55

23

Адам
56

Адам

2020

2021

7. Орта білім беру
ұйымдарының жан басына
қаржыландыруын тестілеу

4

бірлік
8. 2019 жылға арналған ең
төменгі жалақы мөлшерінің
өзгеруіне байланысты
мемлекеттік бюджет
есебінен ұсталатын
мемлекеттік қызметшілердің,
ұйымдардың
қызметкерлерінің,
мемлекеттік
кәсіпорындардың
қызметкерлерінің жекелеген
санаттарын уақытылы
қамтамасыз ету

1932

бірлік

Бюджеттік бағдарламаша бойынша шығындар

Бюджеттік бағдарлама
бойынша шығын

Бюджеттік бағдарламаша
бойынша барлығы
Тілдік курстар бойынша
тағылымдамадан өткен
мұғалімдерге ерекше
еңбек шарттары үшін
қосымша ақы
Негізгі қызметкерді оқу
мерзімінде ауыстырғаны
үшін мұғалімдерге

Өлшем
бірліктері

Есептік
жыл

Ағымдағы
жылдың
жоспары

2017

2018

2019

11839,3

318173,1

1528202

1091

44682

7537

21100

мың теңге

39132,4

329683

мың теңге

270412,7

628624

мың теңге
мың теңге

мың теңге

Жоспарлы кезең

қосымша ақы
11839,3
Ұлттық біліктілік
сынағынан өткен және
бастауыш, негізгі және
жалпы білім беретін білім
беру бағдарламаларын
жүзеге асыратын
мұғалімдерге
педагогикалық шеберліктің
біліктілігіне қосымша
төлем төлеуді уақытында
қамтамасыз ету
Жаңартылған мазмұн
бойынша бастауыш, негізгі

2020

2021

және жалпы орта білім
беретін оқу
бағдарламаларын іске
асыратын білім беру
ұйымдарының
мұғалімдеріне қосымша
төлемдер
Мектептің педагогпсихологтарына
педагогикалық шеберлік
біліктілігін арттыру
Мектептің педагогпсихологтарына
педагогикалық лауазымдық
жалақы көлемінің ұлғаюы
Орта білім беру
ұйымдарының жан басына
қаржыландыруын тестілеу
2019 жылға арналған ең
төменгі жалақы
мөлшерінің өзгеруіне
байланысты мемлекеттік
бюджет есебінен ұсталатын
мемлекеттік
қызметшілердің,
ұйымдардың
қызметкерлерінің,
мемлекеттік
кәсіпорындардың
қызметкерлерінің
жекелеген санаттарын
уақытылы қамтамасыз ету

мың теңге

5383

мың теңге

4836

мың теңге

210025

мың теңге

283869

Бюджеттік бағдарламашаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты
есебінен»
Бюджеттік бағдарламашаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және солардан
шығатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламашаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандартына сәйкес білім беру үрдісін іске асыру. Білім беру үрдісінің оқуәдістемелік және ғылыми қамтамасыз етілуін жетілдіру. Мемлекеттік мекеменің қызметін
амтамасыз ету: еңбекақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа
ағымдық шығындар. Қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылады.

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері

Оқушыларды
қамтамасыз ету

Өлшем
бірліктері

Адам

Есептік
жыл
2017

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

28504

29730

29730

29730

29730

және оқыту
Сандық білім беру
инфрақұрылымы
бар
мектепер саны

бірлік

33

Терроризмге марсы
қорғанысты
қамтамасыз ету
мақсатында құралжабдықтар
орнатылған
мектептер саны
Жоғары
жылдамдықты
интернетке
қосылған
мектептер саны
Коммуналдық
қызметтердің
төлемдері
жүргізілетін
мектептер саны
Бала-бақшаларға
электронды кезекті
енгізу
IT сыныптарда
қосымша білім
беру педагогтары
мөлшерлемелерінің
мазмұны
Орта білім жүйесін
автоматтандыру

33

33

32

бірлік

33

бірлік

33

бірлік

1

бірлік

4,8

бірлік

1

Өлшем
бірліктері

Есептік
жыл
2017

Бюджеттік
бағдарламаша
бойынша

33

бірлік

1 сыныпқа
бірлік
электрондық
кезекті енгізу
Бюджеттік бағдарламаша бойынша шығындар
Бюджеттік
бағдарламаша
бойынша шығын

33

Мың теңге

5279214

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018
5431579,1

1

Жоспарлы кезең

2019

2020

5671294,5 5725528

2021
5725528

барлығы
Оқушыларды
қамтамасыз ету
және оқыту
Кең жолақты
интернетті төлеу
Білім беру
нысандарын
терроризмге
қарсы
қорғанысты
қамтамасыз ету
мақсатында
құрал-жабдықтар
орнатылған
құрал-жабдықтар
үшін төлем
Білім беру
ұйымдарын
жоғары
жылдамдықты
интернетке қосу
үшін төлем
Білім беру
объектілерінің
коммуналдық
қызметтерін
төлеу
Бала-бақшаларға
электронды
кезекті енгізуді
төлеу
IT сыныптардың
қосымша білім
беру
педагогтарына
ақы төлеу
Орта білім
жүйесін
автоматтандыруға
төлем енгізу
1 сыныпқа
электрондық
кезекті енгізу
төлемі

Мың теңге

5190839

5320334,5

5561066,5 5725528

25555,4

18150

Мың теңге
38542
Мың теңге
49833

мың теңге

4950

мың теңге

49972,2

мың теңге

17509,6

412,8
мың теңге
мың теңге

мың теңге

12844,6

12078

5725528

