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
№4 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:

білім беру»

006 «Балаларға арналған қосымша

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 Заңының 31-бабы;
Мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы №413IV Заңы;
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 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 қалалық мәслихаты 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: Балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық
қабілеттерін дамыту.
Соңғы нәтиже: Оқушыларды қосымша біліммен қамту: 2019 жыл – 85,1 %, 2020 жылы – 85
%, 2021 жыл – 85 %.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қосымша білім беретін оқу
бағдарламаларын іске асыру.
Қосымша білім беретін мемлекеттік кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз ету: еңбекақы,

тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа ағымдық шығындар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
шығын

Өлшем
бірліктері

Есептік
жыл

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

2017

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Бюджеттік
Мың теңге
408763
419040,9
453870
443887
443887
бағдарлама
бойынша
барлығы
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы : 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнға, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын
мемлекеттік қызметтерді көрсетуге байланысты
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Білім аппараты қызметін өз функцияларын барынша тиімді орындау, қызметкерлерді
біліктілігін көтеру және қайта дайындау үшін қамтамасыз ету. Мемлекеттік мекеменің
қызметін қамтамасыз ету: жалақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды, басқа
ағымдағы шығындарды сатып алу.
Тура қорытынды
көрсеткіштері

Оқушылардың оқуы
және мазмұны
Қосымша білім беру
ұйымдарында
аудиттін өткізілуі
Есепшілердің
біліктілігін көтеру
курстары
Қосымша білім беру
мекемелерін
терроризмнен
қорғауды қамтамасыз
ету
Қосымша білім беру
мекемелерінің
коммуналдық

Өлшем
бірлігі

адам

Есеп беру
жылы
2017

Ағымдағы
жыл
жоспары
2018

2019

2020

2021

9623

9623

9662

9662

9662

бірлік
3
адам
1
бірлік
4

бірлік

6

Жоспарлы кезең

қызметтеріне ақы
төлеу
Бюджеттік кіші бағдарлама шығындары

Бюджеттік кіші
бағдарлама
шығындары

Өлшем
бірлігі

Есеп беру жылы

2017
Бюджеттік кіші
бағдарлама бойынша
барлығы
Қосымша білім беру
ұйымдары қызметін
қамтамасыз ету
образования
Қосымша білім беру
ұйымдарында
аудиттін өткізілуі
Есепшілердің
біліктілігін көтеру
курстары
Қосымша білім беру
мекемелерін
терроризмнен
қорғауды қамтамасыз
ету
Қосымша білім беру
мекемелерінің
коммуналдық
қызметтеріне ақы
төлеу

мың
теңге

408763

мың
теңге

404216

мың
теңге

864

мың
теңге

40

мың
теңге

3643

мың
теңге

Ағымдағы Жоспарлы кезең
жылдың
жоспары
2018
2019
2020
419040,9

416852,9

2021

429454 443887 443887

429454 443887 443887

2188

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы : 011 «Республикалық бюджет
трансферттері есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнға, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын
мемлекеттік қызметтерді көрсетуге байланысты
Ағымдағы/даму: Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Білім аппараты қызметін өз функцияларын барынша тиімді орындау, қызметкерлерді
біліктілігін көтеру және қайта дайындау үшін қамтамасыз ету. Мемлекеттік мекеменің
қызметін қамтамасыз ету: жалақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды, басқа
ағымдағы шығындарды сатып алу.
Тікелей нәтиже
көрсеткіштері

Өлшем
бірліктері

Есептік
жыл
2017

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері
2019

2020

2021

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

156

бірлік

Бюджеттік бағдарламаша бойынша шығындар

Бюджеттік
бағдарламаша
бойынша шығын

Өлшем
бірліктері

Есептік жыл

2017
Бюджеттік
бағдарламаша
бойынша барлығы
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

мың
теңге

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

Жоспарлы кезең

2019
24416

24416

2020

2021

