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
№8 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: 015 «Жетім баланы (жетім балаларды),
ата-анасының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) асырау үшін қамқоршыларға
(қорғаншыларға) ақшалай қаражатты ай сайын төлеу»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Басшының орынбасары

Г.Ә.Уразбаева

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы №413-IV Заңы;
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 Заңының 61,62
баптары;
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы.

Қостанай қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 24 қазандағы №2937 Қаулысы.
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: Балалардың құқықтық және әлеуметтік
кепілдіктерін қамтамасыз ету, қамқорлықтағы және қорғаншылықтағы жетім балалар
және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың өмір сапасын жақсарту үшін
жағдай жасау.
Соңғы нәтиже: қамқорлыққа (қорғаншылыққа) берілген жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары тәрбиеленушілерінің үлесі:
2019 жыл -19,9%, 2020 жыл – 8,3%, 2021 жыл – 10,3%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): жетім бала (балалар) мен атаанасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырауға қамқоршыларға
(қорғаншыларңа) ай сайын ақшалай қаражат төлеу. Бір балаға арналған шығын құрайды:
тамақтану 7АЕК, киім-кешек 3 АЕК.
Айлық есептік көрсеткіштің 5 % артуына және жәрдемақы алатын балалар санының
артуына байланысты, 2018 жылмен салыстырғанда 2019 жылы лимиттер 12514,0 теңгеге
артты.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
шығын

Өлшем
бірліктері

Бюджеттік
бағдарлама
бойынша
барлық шығын

Мың теңге

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері

Өлшем
бірліктері

Есептік
жыл
2017

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

2019

89518,1

94462

106976

Есептік
жыл
2017

Қамқорлықтағы
және
қорғаншылықтағы
жетім балалар мен
ата-анасының
қамқорлығынсыз
қалған балаларды
асырауды
қамтамасыз ету

Адам

327

Ағымдағы
жылдың
жоспары
2018

321

Жоспарлы кезең

2020

2021

114812

123998

Жоспарлы кезең

2019

352

2020

365

2021

381

