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
№5 қосымша

464 «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2019-2021 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламасы
007 «Аудан (қала) кӛлемінде
мектептік олимпиадаларды, мектептен тыс іс-шаралар мен сайыстарды
ӛткізу»
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
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 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 бӛлімі» 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, ӛкілеттіктерді және солардан
шығатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Оқушылар үшін ғылыми-зерттеу және сұрыптау
қызметіне ынталандыратын, дарынды баланың зияткерлік және шығармашылық әлеуетін
дамытатын ортаны қалыптастыру.
Соңғы нәтиже: ӛткізілген іс-шаралар саны: 2019 жылы – 15, 2020 жылы-15,2021 жылы 15.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қалалық маңызы бар мектептен
тыс іс шараларды жүргізуді ұйымдастыру, тұлғаның дарашылдыққа икемділігін,
шығармашылық қабілетін және азаматығын тәрбиелеу; дарынды оқушыларды айқындау;
қалалық сайыстарды, кӛрмелерді, спорт кешендерінің іс-шараларын жүргізу; облыстық
және республикалық олимпиадаларда және спорт сайыстарына қатысу үшін дайындау;
балалардың демалыс және бос уақытын ұйымдастыру. Ӛткізілетін іс-шараларды
қаржыландыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
шығын

Өлшем
бірліктері

Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
барлығы

Мың теңге

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері

Зияткерлік ісшаралармен
қамтылған
балалар саны
Мектептен тыс
қалалық ісшаралармен
қамтылған
балалар саны
Іс-шараға
қатысушылар
саны

Есептік
жыл
2017
7688

Өлшем
бірліктері

Адам

Есептік
жыл

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018
9688

Жоспарлы кезең

2019
9688

2017

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

4025

4045

5900

6500

2020
9688

2021
9688

Жоспарлы кезең
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Адам

Адам

6056

6056

6056

