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
№6 қосымша

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

2019-2021 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламасы
009 «Мектепке дейінгі тәрбие мен
оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
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-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 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: Мектепке дейінгі білімге барлығына тең қол
жетімділікті қамтамасыз ету. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының қызметтеріне
халықтың мұқтаждықтарын қанағаттандыру.
Соңғы нәтиже: Білім беру ұйымдарында мектепке дейінгі оқу және тәрбиемен қамту: 2019
жыл – 94,1 %, 2020 жылы – 94,2 %, 2021 жыл – 94,3 %. Білім беру ұйымдарында мектепалды
даярлықпен қамту: 2019 жыл – 100 %, 2020 жылы – 100 %, 2021 жыл – 100 %.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мектепке дейінгі тәрбие және
оқыту бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру. 2-ден 7 жас
аралығындағы балаларды басым құзіреттіліктерге сәйкес, басым құзыреттіліктерді
қалыптастыруды қамтамасыз ететін, баланы дамытудың негізгі бағыттарын қамтитын
және білім беру қызметінде халықтың қажеттілігін қамтамасыз етеін басым бағыттарды
қамтитын негізгі (базалық, вариативті) мектепке дейінгі білім беру бағдарламасы бойынша
тәрбиелеу мен оқыту.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
шығын

Өлшем
бірліктері

Есептік
жыл
2017

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Бюджеттік
Мың теңге
1790495,9
1858980
2351776
1972984
1972984
бағдарлама
бойынша
барлығы
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): Мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытуға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру және қаржыландыру.
Мектепке дейінгі баланың жеке тұлғаны қалыптастыру үшін қажетті бастапқы білім мен
дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз ететін, балаларды дамытудың негізгі
бағыттарын қоса алғанда, негізгі (типтік және ауыспалы) мектепке дейінгі білім беру
бағдарламаларына 2-7 жас аралығындағы балаларды оқыту және дайындау оның ішінде
білім беру қызметтеріне халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыратын басым
бағыттар.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығын, барлығы
Бюджеттік
бағдарлама
бойынша

Өлшем
бірліктері

Есептік
жыл

Ағымдағы
жылдың
жоспары

Жоспарлы кезең

шығын

2017

Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
барлығы

мың теңге

Мектепке
дейінгі
ұйымдардың
қызметін
қамтамасыз
ету
Мектепке
дейінгі
ұйымдарда
аудит жүргізу
Есепшілердің
біліктілікті
арттыру
курстары
Мектепке
дейінгі білім
беру
объектілерін
терроризмге
қарсы
қорғаныспен
жабдықтау
Қосымша білім
беру
объектілерінің
коммуналдық
қызметтерін
төлеу

тысяч тенге

2018

2021

1858980

2037291

1972984

1972984

1771912

1827209

2037291

1972984

1972984

5011,9

тысяч тенге

360

тысяч тенге

13212

тысяч тенге

Өлшем
бірліктері

31771

Есептік
жыл
2017

Мемлекеттік білім
беру тапсырысын
мектепке дейінгі білім
беру ұйымдарында
орналастыру
Мемлекеттік білім
беру тапсырысын
мектепке дейінгі білім

2020

1790495,9

тысяч тенге

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері

2019

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

5845

5845

адам
5565

адам

280

5845

5845

беру ұйымдарында
орналастыру (жаңа
енгізілетін бөбекжайбақша)
Мектепке дейінгі
ұйымдарда аудит
жүргізу
Есепшілердің
біліктілікті арттыру
курстары
Мектепке дейінгі
білім беру
объектілерін
терроризмге қарсы
қорғаныспен
жабдықтау

бірлік
20
адам
9
бірлік
22

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)
Бюжеттік бағдарламашаны іске асыру жүктелген функциялар мен өкілеттерді орындау үшін
республикалық бюджет есебінен штат санының және басқа қызметкерлердің еңбекақы

деңгейлерін артыруға мүмкіндік береді.

Бюджеттік бағдарламаша бойынша шығындар
Бюджеттік
бағдарлама 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

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

Жоспарлы кезең

2019

мың теңге

314485

мың теңге

314485

2020

2021

қызметкерлерінің
жекелеген санаттарын
уақытылы қамтамасыз
ету

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері

Өлшем
бірліктері

Есептік
жыл
2017

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

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері
2019

1079

бірлік

2020

2021

