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. «__» _________
мөрдің орны

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2563003 "Павлодар облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016 - 2018 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

256015000 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік
мекемелерінде (ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар
мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасының басшысы Б.М. Қаппасов

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
"Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына
қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195
бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
"Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық
кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №
1193 қаулысына өзгеріс енгізу туралы;
Павлодар облысы әкімдігінің 2015 жылғы 22 желтоқсандағы "Павлодар облыстық маслихатының (V сайланған XLVI сессиясы) 2016
жылғы 13 желтоқсандағы "2016 -2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" №394/46 шешімін іске асыру туралы" №351/12
қаулысына өзгерістер еңгізу туралы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
облыстық бюджет
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
Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде
(ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде

(ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Бағдарламада келесі қарастырылған: Қаржы жоспарына сәйкес
мемлекеттік мекемелерді ұстау: еңбек ақы төлеу,өтем ақы төлеу, әлеуметтік салық төлеу мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына
әлеуметтік аударымдар, өзгеде қорларды сатып алу, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, өзгеде
қызметтермен жұмыстарға ақы төлеу, ел ішіндегі іссапарлармен қызметтік сапарлар, азық-тұлік өнімдерін сатып алу, дәрілік заттар және
медициналық мақсаттағы өзгеде бұйымдарды сатып алу, өзгеде ағымды шығындарды өтеу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл
жоспары
2014
2015
256015011 Республикалық бюджеттен берілетін мың теңге
3032,9
16105
трансферттер есебінен
256015015 Жергілікті бюджет қаражаты
мың теңге
100371,7
101862
есебінен
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша
мың теңге
103404,6
117967
шығыстар

Жоспарлы кезең
2016

2017

2018

100580

102112

104334

125424

102112

104334

24844

256015011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты
ағымдағы/даму
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын
мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға
ағымдағы
еңбек ақы төлеу,өтем ақы төлеу, әлеуметтік салық төлеу мемлекеттік

әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, 2015 жылдың кредиттік берешегін төлеу
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл
жоспары
2014
2015
3032,9
16105
256015011
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша мың теңге
3032,9
16105
шығыстар

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты
ағымдағы/даму
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Жоспарлы кезең
2016
24844

2017

2018

24844

256015015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын
мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға
ағымдағы
Бағдарламада келесі қарастырылған: Қаржы жоспарына сәйкес

мемлекеттік мекемелерді ұстау: еңбек ақы төлеу,өтем ақы төлеу, әлеуметтік салық төлеу мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына
әлеуметтік аударымдар, өзгеде қорларды сатып алу, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, өзгеде
қызметтермен жұмыстарға ақы төлеу, ел ішіндегі іссапарлармен қызметтік сапарлар, азық-тұлік өнімдерін сатып алу, дәрілік заттар және
медициналық мақсаттағы өзгеде бұйымдарды сатып алу, өзгеде ағымды шығындарды өтеу.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Психоневрологиялық патологиялары бар
мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік
қызметтер көрсету

Өлшем бірлігі

адам

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі

256015015
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша
шығыстар

мың теңге
мың теңге

Есепті жыл
2014

Ағымдағы жыл
жоспары
2015

Жоспарлы кезең
2016

2017

2018

60

60

60

60

60

Есепті жыл
2014
100371,7

Ағымдағы жыл
жоспары
2015
101862

2016
100580

2017
102112

2018
104334

100371,7

101862

100580

102112

104334

Жоспарлы кезең

Ескерту:
* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік

