Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстық, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардық тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
20__ ж. «__» _________ №

«Келісілді»*
Нысаналы трансферт бөлетін жоғары
тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама
әкімшісі басшысы
________________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________
МО

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2563003 "Павлодар облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы"
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2017 - 2019 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

256001000 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз
ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы
Бюджеттік
басшысы
нормативтік құқықтық негізі
Закон РК отбағдарлама
23 января 2001
года "О местном государственном
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 23 қаңтар 2001 жылғы ҚР Заңы;
-Қазақстан Республикасының «басқару және өзін-өзі басқару;
- Мемлекет басшысы КТ 17 қаңтарда, 2004 жылғы қаулысы №1284 «Мемлекеттік бюджет және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
бюджеттеріне (бюджеттер) есебінен ұсталатын Қазақстан Республикасының бірыңғай жалақы жүйесі қызметкерлерінің, туралы;)
- «Мемлекеттік сатып алулар ережелерін бекіту туралы» 11 желтоқсан 2015 No.648 Қаржы министрінің бұйрығы
22 қыркүйек, 2000 -жылғы №1428 «мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер Қазақстандық қызметкерлердің
Республикасының шегінде сапарларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының ережесін бекіту туралы»
- 2 қараша, 1998 қорғасын №1118 «электр энергиясы, жылу, жылу, ыстық және суық су мен бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар үшін
басқа коммуналдық қызмет тұтыну қарқыны туралы»;
- 2015 жылдың 31 желтоқсанына қорғасын №1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар
қызметкерлерінің, мемлекеттік кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын жүйесі туралы»;
- ҚР Қаржы министрінің бұйрығы «Мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін мемлекеттік органдар мен лауазымдыавтомобильдерге, телефон, кеңсе жиһаз және кеңістік қамтамасыз ету үшін табиғи нормаларды бекіту туралы» № 179 Наурыз 2015 17 жылғы
- жергілікті бюджеттерден «қаржыландырылатын атқарушы органдардың штат санының лимиттерін туралы» 2009 жылғы 17 ақпандағы №27
/ 3 Павлодар облысы әкімдігінің қаулысына өзгерістер енгізу туралы «Павлодар облысы әкімдігі 30 желтоқсан 2014 жылғы №384 / 12
қаулысы;
- 01.09.2016ж Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің бұйрығы. 776 «Мемлекеттік органдардың қызмет көрсету және жұмыс
істеуін қамтамасыз ету үшін салааралық үшін бірыңғай стандарттарын бекіту туралы қызметкерлерінің санын» 23 желтоқсан, 2015 жылғы
денсаулық сақтау және Қазақстан Республикасының әлеуметтік даму министрінің бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 1002 «№;
- Өңірлік туралы «12 желтоқсандағы 2016 нөміріне 76/10 облыстық мәслихат (X сессиясының VI шақырылымдағы) шешіміне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» маусым 15, 2017 №125 / 14 облыстық мәслихат (XIV сессиясының VI шақырылымдағы) отырысының шешімі
2017 жылға арналған бюджет - 2019 жыл

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға

мазмұнына қарай
жеке бюджеттік бағдарламалар

іске асыру түріне қарай
ағымдағы

ағымдағы/даму
Павлодар облысының халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту
бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыру
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Басқарушы кадрлардың қызметін қолдау өз функцияларын барынша
тиімді көрсеткіштерге қол жеткізу мақсатында

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы
жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016
21323

2018

2019

мың теңге

2015
395

2017

011 Республикалық бюджеттен
трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

77169

81060

109993

109505

112431

Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы
шығыстар
мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау

0

77564

102383

109993

109505

112431

адамдар

5

5

5

6

6

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
арттыру
«Жұмыспен қамту» автоматтандырылған
жүйесі сапалы жұмысының ай сайынғы
мониторингі
мүгедектерді оңалтудың жеке
бағдарламаларын орындау бойынша
«Е-собес» автоматтандырылған жүйесінің
толтырылу мониторингі

адамдар

8

5

7

8

6

есеп

12

12

12

12

12

есеп

4

12

12

12

12

«Оралмандардың» мәртебесін беру
жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру
арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту
мониторингі
отбасылық белсендіру келісім-әлеуметтік
жағдайларына КАК қамтамасыз ету
мониторингі
Ағымдағы нысаналы траснферттер, даму
трансферттер және жалпы сипаттағы
трансферттер туралы есеп
Республикалық бюджеттен мақсатты және
мақсатты инвестициялық трансферттер
арқылы жүзеге асырылатын Жергілікті
бағдарламаларды (кіші бағдарлама)
орындалуы туралы есеп

есеп

4

4

4

4

4

есеп

4

4

4

4

4

есеп

6

12

12

12

12

есеп

12

12

12

12

12

есеп

12

12

12

12

12

Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру
туралы талдамалық есеп

есеп

12

12

12

12

12

