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
№3 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:
005 «Ауданның (облыстық маңызы бар
қалалардың) білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқулықтарды, оқыту-әдістемелік
кешендерді сатып алу және жеткізу»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Басшының орынбасары

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- II Заңының 31бабы;
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: Мектептегі білімнің қол жетімділігін қамтамасыз
ету және оның сапасын арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (соңғы нәтиже): Мектеп оқушыларының олардың
жалпы санынан тегін оқулықтармен қамтамасыз етілуінің үлесі: 2019 жыл – 100 %, 2020
жылы – 100 %, 2021 жыл – 100 %.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Білім беру мемлекеттік мекемелері
үшін оқулықтарды, оқыту-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу. Министрлік
бекітетін оқулықтарды қайта шығару кестесіне сәйкес, оқулықтарды кезең-кезеңімен жыл
сайын сатып алу жолы арқылы (резервтік қорды ескере отырып), жергілікті бюджет қаражаты
есебінен, әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, мемлекеттік мекемелердің барлық оқушыларын
тегін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешенмен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
шығын

Өлшем
бірліктері

Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
барлығы
Оның ішінде
жаңартылған
мазмұн
бойынша
оқулықтарды
сатып алу үшін

Мың теңге

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері

Есептік
жыл
2017

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

2019

2020

2021

243334,2

277824,7

78714

78714

78714

Мың теңге

Өлшем
бірліктері

197868

Есептік
жыл
2017

Оқулықтар саны
нұсқа
1 сынып
оқушыларына
арналған
оқулықтар саны
Жаңартылған
мазмұн
бойынша
оқулықтар
саны

224579

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018
61814

нұсқа

дана

Жоспарлы кезең

155567

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

38833

38833

38833

