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
№12 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: 040 «Мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру»
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 тәрбие мен оқыту тең қол
жетімділікті қамтамасыз ету. Халықтың мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының
қызметтеріне қажеттілігін қанағаттандыру.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (соңғы нәтиже): Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға
мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру. Білім беру ұйымдарында балаларды
мектепке дейінгі оқумен және тәрбиемен қамту: 2019 жыл – 94,1%, 2020 жыл – 94,2%, 2021
жыл – 94,3%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру. 2-7 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
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