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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: 006 «Дополнительное образование для детей»
Руководитель бюджетной программы: Салмагамбетова Маржан Дуйсембаевна, руководитель
отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы: п. 4 ст. 6 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»; 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: Создать условия для получения дополнительного образования,
развития творческих возможностей личности, профессионального самоопределения, реализации
творческих способностей, адаптации к жизни в обществе, формирования гражданского
самосознания, общей культуры, здорового образа жизни, организации содержательного досуга.
Конечный результат бюджетной программы: Развитие познавательных интересов, потребности в
познании культурно-исторических ценностей, развитие творческой активности; стремление к
духовному и физическому самосовершенствованию; овладение знаниями, умениями и
практическими навыками в объеме государственных стандартов дополнительного образования. Доля
детей, охваченных организациями дополнительного образования, от общего количествашкольников:
2017 год – 40,9 %, 2018 год – 41,0%, 2019 год – 41,5%

Описание(обоснование) бюджетной программы: Бюджетные средства предназначены на
содержание 2 организаций дополнительного образования: ГУ «Дом детского творчества» и ГУ
«Детская музыкальная школа». Организация работы обучения учащихся различным видам искусства,
художественной самодеятельности. 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
План
Плановый период
Расходы по
Отчетный текущего
бюджетной программе
год
года
Единица
измерения
2015
2016
2017
2018
2019
Итого расходы по
бюджетной программе

30964,0

74548,0

Отчетный
период

План
текущего
года

Единица
измерения

2015

2016

Количество организаций
дополнительного
образования

Ед.

2

2

2

Количество школьников,
охваченных
организациями
дополнительного
образования

чел.

364

3575

3575

Показатели прямого
результата

73812,0

79598,0

80446,0

тыс. тенге

Плановый период
2017

2018

2019

2

2

3575

3575

Бюджеттік бағдарламаларды
(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: 006 «Балаларға қосымша білім беру»
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 6 бабының 4 тармағы; Қазақстан
Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы «2016-2019 жылдарға арналған білім және
ғылымды дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны
бекіту туралы» № 205 Жарлығы;
«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: Балаланың қосымша білім алуына, жеке тұлға болып
дамуына, кәсіби анықталуына,шығармашылық қабілеттерін іске асыруға, қоғамдық өмірге

бейімделуге, азаматтық сана-сезімінің, жалпы мәдениетінің қалыптасуына, салауатты өмір салтын,
бос уақытын ұйымдастырумен жағдай жасау.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі: Танымдық қызығушылығын дамыту, мәдени-тарихи
құндылықтарды тануға деген қажеттілігін қанағаттандыру, шығармашылық белсенділігін дамыту;
рухани және физикалық жағынан өзін-өзі жетілдіруге; қосымша білім берудің мемлекеттік
стандарттары көлемінде тәжірбиелік дағдыларын меңгеру. Мектеп оқушыларының жалпы санынан
алғанда қосымша білім беру ұйымымен қамтылған балалар үлесі: 2017 жыл- 40,9%, 2018 жыл- 41,0%,
2019 жыл – 41,5 %.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме) « Балалар шығармашылығы үйі» ММ,
«Балалар музыкалық мектебі» ММ қосымша білім беру ұйымдарын қамтамасыз етуге арналған
бюджеттік қаржы. Оқушыларды әр түрлі өнерге, көркем өнерпаздыққа үйрету жұмыстарын
ұйымдастыру. «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.
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
Есеп беру
Жоспарлы кезең
Ағымдағы
Бағдарламаны іске
жылы
жыл жоспары
Өлшем
асыру бойынша ісбірлігі
шаралар
2015
2016
2017
2018
2019
Бюджеттік
бағдарламаны
бойынша іс
шаралардың барлығы

Тура нәтиженің
көрсеткіші

мың.
тенге

30964,0

Өлшем
бірлігі

Есеп беру
жылы
2015

Қосымша білім беру
ұйымдарының саны

бірлік

2

Қосымша білім беру
ұйымдарымен қамтылған
балалар саны

адам

364

74548

73812,0

ағымдағы
жыл
жоспары
2016

79598,0

80446,0

Жоспарлы кезең
2017

2018

2019

2

2

2

2

3575

3575

3575

3575

