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
№10 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: 030 «Патронаттық тәрбиешілерге берілген
баланы (балаларды) асырау»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Басшының орынбасары

Г.Ә. Уразбаева

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы №413IV 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 бұйрығымен
бектілген «Патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) асырап-бағуға ақшалай

қаражат төлеуді тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметінің стандарты.
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, патронаттық тәрбиедегі жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалардың өмір сапасын жақсарту үшін жағдай жасау.
Соңғы нәтиже: Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырау үшін
жәрдемақы төлеу арқылы патронаттық тәрбиешілерді мемлекеттік қолдау. Жетім балалар
және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары
тәрбиеленушілерінің санын қысқарту. Патронаттық тәрбиеге берілген жетім балалар және атаанасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары
тәрбиеленушілерінің үлесі: 2019 жыл – 16 %, 2020 жыл – 15,4 %, 2021 жыл –15,4 %.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Патронаттық тәрбиешілерге
берілген баланы (балаларды) асырауға патронаттық тәрбиешілерге берілетін ақшалай
қаражатты ай сайын төлеу.
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