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№ 338а

"Со
Бюджетная программа
464 ГУ «Отдел образования»акиматаКостанайского района
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области образования».
Руководитель бюджетной программы: Салмагамбетова Маржан Дуйсембаевна , руководитель
отдела
ФИО-должность
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан № 319 «Об образовании» от 27 июля 2007 года; Указ Президента
Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 « Об утверждении Государственной программы
развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы»; ст. 7,13 Закона
Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12
января 2007 года № 221, Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999
года № 453, ст. 11 Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013
года № 88V, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №
434-V ЗРК. Положение о государственном учреждении "Отдел образования» акимата
Костанайского района", утвержденное постановлением акимата Костанайского района" № 1185 от
11 декабря 2013 г., Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года №
775 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 - 2019
годы».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – Районный
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы: Реализация государственной образовательной политики на основе
законодательства Республики Казахстан на территории района путем координации и управления
деятельностью школ, внешкольных и дошкольных учреждений образования. Создание условий для
организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах

Конечные результаты бюджетной программы:
Контроль за деятельностью школ, внешкольных и детских дошкольных учреждений, по обеспечению
государственного стандарта образования и достижения качественного результата по завершению
ступени образования, оказанием комплексной медико-педагогической, социально-психологической и
адаптационной помощи населению в решении проблем обучения, воспитания детей с отклонениями
в развитии, осуществлению обучения и воспитания в соответствии с Законом Республики Казахстан
«Об образовании». Обеспечение деятельности отдела образования для достижения максимально
эффективного выполнения возложенных на него функций. Обновление теоретических и
практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной
деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для
эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования
профессионального мастерства; повышение качества оказания государственных услуг; содержание
аппарата отдела.
Описание(обоснование) бюджетной программы:
Обеспечение деятельности аппарата государственного учреждения, в которой предусмотрены
расходы: заработная плата, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты, для
эффективного выполнения возложенных функций. Решение сессии Костанайского районного
маслихата № 133 от 5 мая 2017 года «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от
21 декабря 2016 года № 87 «О районном бюджете Костанайского района на 2017 – 2019 годы».
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной
программе

Итого расходы по
бюджетной программе

Показатели прямого
результата

Содержание аппарата
отдела образования с
целью выполнения
возложенных на
государственный орган
функций, согласно
штатной численности

Отчетный
год

План
текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

11137,3

16639,0

16875,0

17754,0

18011,0

Отчетный
период

План
текущего года

Единица
измерения

2015

2016

2017

2018

2019

единицы

7

7

7

7

7

Единица
измерения

тыс. тенге

Плановый период

Бюджеттікбағдарламаларды
(кіші бағдарламалардың және олардың
мазмұнына қойылатын
талаптардың) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) ережелеріне
2-қосымша
нысан
Бюджеттікбағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың
тексеру комиссиясы
төрағасының, республикалық
маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. « 15 » __05.__ № 338а

"Со
2017-2019 жылдарға арналған
464 Қостанай ауданы әкімдігінің «Білім бөлімі» ММ
бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды
001 «Білім саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Салмагамбетова Маржан Дуйсембайқызы, бөлім басшысы
тегі, аты-жөні, лауазымы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік- құқықтық негізі: «Білім туралы» Қазақстан
Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы; Қазақстан Республикасы Президентінің
2016 жылғы 1 наурыздағы «2016-2019 жылдарға арналған білім және ғылымды дамыту жөніндегі
мемлекеттік бағдарламаны бекіту туралы» № 205 Жарлығы; «Жеке және заңды тұлғалардың
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221
Заңының 7,13- баптары, «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23
шілдедегі №453 Заңы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының
2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы, «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Қазақстан
Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-VҚРЗ, Қостанай ауданы әкімдігінің 2013
жылғы 11 желтоқсандағы № 1185 Қаулысымен бекітілген «Қостанай ауданы әкімдігінің «Білім
бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6
желоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан
Республикасының Заңын іске асыру туралы» № 775 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі :
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты– Аудандық
Мазмұнына байланысты– Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру және одан туындаған
қызметтерді көрсету
Іске асыру әдісіне байланысты– Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму– Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мектептердің, мектептен тыс және мектепке дейінгі білім
беру мекемелерінің қызметін реттеу мен басқару арқылы, аудан аумағында Қазақстан
Республикасының заңнамасы негізінде Мемлекеттік білім беру саясатын іске асыру. Жалпы білім
беретін мектептерде оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру үшін жағдай жасау.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: Мемлекеттік білім беру стандартын қамтамасыз ету
және сапалы білім беру сатысына қол жеткізу аяқталғаннан кейін, мектептердің, мектептен тыс және
мектепке дейінгі балалар мекемелерінің қызметін бақылауды, дамуында ауытқуы бар балаларға білім
беру және тәрбиелеудегі мәселелерді шешуде тұрғындарға әлеуметтік-психологиялық және
бейімделуге, медициналық - педагогикалық түзеуге көмек көрсетуге, оқыту мен тәрбиені Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес жүзеге асыру. Өзіне жүктелген функцияларды ең
жоғары деңгейде тиімді орындауға қол жеткізу үшін білім бөлімінің қызметін қамтамасыз ету.
Педагогикалық шеберліктерін жетілдіру және өз лауазымдық міндеттерін тиісінше орындау үшін
қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес кәсіптік қызмет саласында білім беру бағдарламалары
бойынша теориялық және практикалық білімдерін, дағдылар мен машықтарын жаңарту; мемлекеттік
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру, бөлім аппаратын қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негізі): өзіне жүктелген міндеттерді тиімді орындау
үшін тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алуға, тағы басқа ағымдағы шығындарға, еңбек
ақыға қарастырылған мемлекеттік мекеме аппаратының жұмысын қамтамасыз ету. «2017-2019
жылдарға арналған Қостанай ауданының аудандық бюджеті туралы» 2016 жылға 21 желтоқсандағы
№ 87 мәслихаттың шешіміне толықтырумен өзгерістер енгізу туралы» 2017 жылғы 5 мамырдағы
№ 133 Қостанай ауданы мәслихатының сессия шешімі.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы.

Бюджеттік бағдарлама
бойынша шығыстар

Бюджеттік бағдарлама
бойынша шығыстар, барлығы

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері
Штат санының құрамына
сәйкес, мемлекеттік органға
жүктелген функцияларды
орындау мақсатында білім
бөлімінің аппаратын
қамтамасыз ету

Өлшем
бірлігі

Есеп
беру
жылы

Ағымдағы
жыл
жоспары

2015

2016

2017

2018

2019

11137,3

16639,0

16875,0

17754,0

18011,0

Жоспарлы кезең

мың теңге

Өлшем
бірлігі

бірліктер

2015

Ағымдағы
жыл
жоспары
2016

7

7

Есеп беру
жылы

Жоспарлы кезең
2017

2018

2019

7

7

7

