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

2018-2020 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 067 «Ведомствоға қарасты мемлекеттік
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары»
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- II Заңының 31бабы;
Мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы №413IV Заңы;
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 Заңының 61,62
баптары;
«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы ережесі.

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 қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 24 қазандағы №2937 Қаулысы.
Қостанай қаласы мәслихатының сессиясының 2018 жылғы 12 қазандағы №293 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: Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығындары. Мемлекеттік ұйымдардың заманауи материалдықтехникалық базасын құру, күрделі жөндеу жүргізу.
Соңғы нәтиже: Күрделі жөндеуден өткен мектептердің үлесі: Материалдық-техникалық
базасы нығайтылған мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың үлесі -2018 жыл - 61,5%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Бағынышты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары, білім бөлімінің
материалдық-техникалық базасын нығайту. Материалдық емес активтерді сатып алуға және
орнатуға байланысты жұмсалған шығындар. Білім беру нысандарына күрделі жөндеуді
жүргізу.
Бiлiм бөлiмiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту және ведомстволық бағынышты
мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдардың күрделi шығындары. Материалдық емес активтерді
сатып алуға және орнатуға байланысты шығындар. Компьютерлік техниканы жаңарту,
мектептердің материалдық базасын нығайту.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
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