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2019-2021 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламасы
031 «Отбасы үлгісіндегі балалар
үйлеріндегі және баланы қабылдайтын отбасылардағы жетім балалар мен
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырау бойынша
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Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:

Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Басшының орынбасары

Г.Ә. Уразбаева

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы
26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі;
«Баланы қабылдайтын отбасы туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 7 қазандағы № 597 бұйрығы;
«Баланы қабылдайтын ата-аналарға берiлген жетім балаларды, ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған балаларды күтіп-бағуды қаржыландыру қағидаларын және оның
мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016
жылғы 15 қарашадағы № 657 бұйрығы;
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 бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әлеуметтік жетімдікті алдын алу және ескерту,
отбасы және отбасылық тәрбие құндылықтарын насихаттау, балалардың құқықтарын қорғау
және олардың мүдделерін сақтау мәселелері бойынша қоғамды ақпараттандыру.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (соңғы нәтиже): интернат мекемелеріндегі
балалардың санын азайту. Баланы қабылдайтын отбасыларға берілген жетім балалар мен
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары
тәрбиеленушілерінің үлесі: 2019 жыл – 2,6%, 2020 жыл – 2,6 %, 2021 жыл – 2,6 %.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): баланы қабылдайтын отбасыға
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды беру бойынша жұмысты ұйымдастыру,
баланы қабылдайтын отбасыға берілген баланы асырауға ақшалай қаражатты төлеу, баланы
қабылдаған ата-аналарға ақшалай қаражатты төлеу.
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