Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы (председателя
ревизионной комиссии области, города
республиканского значения, столицы, секретаря
маслихата области, города республиканского значения,
столицы, района (города областного значения))

от

15. 05. 2017 года

№ 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:
040 «Реализация государственного образовательного
образования».

заказа

в

дошкольных

организациях

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: Удовлетворение потребности населения в услугах организаций
дошкольного образования
Конечный результат бюджетной программы:
Охват детей от 3 до 6 лет дошкольным обучением и воспитанием: 2017 год -100%, 2018 год – 100%,
2019 год -100%.
Описание(обоснование) бюджетной программы: Реализация государственного образовательного
заказа в дошкольных организациях образования; Содержание 4 детских садов, 90 воспитанников в
ТОО «Жанерке 2009», 791 воспитанника в мини-центрах при школах района. 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

План
Отчетный текущего
год
года

Плановый период

Единица
измерения
2015

2016

162914,0

242912,7

Отчетный
период

План
текущего
года

Единица
измерения

2015

2016

Обеспечение
функционирования
введенных в 2010-2016
годах мест

мест

1056

1064

1146

1146

1146

перевод мини-центров с
неполным днем
пребывания на полный
день

мест

50

0

0

0

0

Итого расходы по
бюджетной
программе

Показатели прямого
результата

тыс. тенге

2017
246275,0

2018

2019

177078,0 186884,0

Плановый период
2017

2018

2019

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: 040 «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы
мемлекеттік білім тапсырысын іске асыру»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Салмагамбетова Маржан Дуйсембайқызы, бөлім басшысы
тегі, аты-жөні, лауазымы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік -құқықтық негіздері: «Білім туралы» Қазақстан
Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі 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:
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары көрсететін қызметтермен халықтың талабын
қанағаттандыру.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері :
3 тен 6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі оқу және тәрбиемен қамту:2017 жыл – 100%,
2018 жыл – 100%, 2019 жыл -100%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарындағы мемлекеттік білім тапсырысын іске асыру. 4 балабақшаны, «Жанерке 2009» ЖШС
30 тәрбиеленушісің, аудан мектептерінден шағын орталықтардың 791 тәрбиеленушісін 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
Ағымдағы
Есеп беру
Жыл
Өлше
жыл
Бюджеттік бағдарлама
жоспары
м
бойынша шығыстар
бірлігі
2015
2016
Бюджеттік бағдарлама
бойынша шығыстар

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері
2010-2016 жылдарда
енгізілген орындардың
жұмысын қамтамасыз ету
жарты күнгі шағын
орталықтарды толық күнге
ауыстыру

мың
теңге

162914,0

242912,7

2015

Ағымдағы
жыл
жоспары
2016

орын

1056

1064

орын

50

0

Өлшем
бірлігі

Есеп беру
жылы

Жоспарлы
кезең
2017

2018

2019

246275,0

177078,0

186884,0

Жоспарлы кезең
2017

2018

2019

1146

1146

1146

0

0

0

