Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың 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" ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017 - 2019 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық
негізі

256007000 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бюджеттік бағарлама басшысы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» 23 қаңтар 2001 жылғы ҚР Заңы;

- Мемлекет басшысы P Rm 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
- ҚР Қаржы министрінің бұйрығы «Мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін мемлекеттік органдар мен
лауазымды-автомобильдерге, телефон, кеңсе жиһаз және кеңістік қамтамасыз ету үшін табиғи нормаларды бекіту туралы» №
179 Наурыз 2015 17 жылғы
- 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
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Мемлекеттік органның техникалық- материалдық қамтамасыз ету
Мемлекеттік органның техникалық- материалдық қамтамасыз ету
мөлшері 32,7%

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкімшілік персонал өз функцияларын тиімді жүзеге асыру үшін
қамтамасыз ету материалдық-техникалық базасы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем
Есепті жыл
Ағымдағы
бірлігі
жыл жоспары

015 Жергілікті қаражат есебінен
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша
шығыстар
Компьютер және басқа да кеңсе
жабдықтарын сатып алу
Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

мың тенге
мың тенге

2015
1479

2016
771

Жоспарлы кезең

2017
3519

2018

1 479,0

771,0

3 519,0

шт

3,0

0,0

32

шт

1

0

2019

0,0

0,0

