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 облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2016 - 2018 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

256019000 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ағымдағы
іс-шараларды іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы
Бюджеттік бағдарлама басшысы Б.М. Қаппасов
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Халықты жұмыспен қамту туралы" Заңының 7-бабы; Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы "Жұмыспен қамту 2020 жол картасын бекіту туралы" № 162 қаулысы; Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы "2016 - 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының
Заңын іске асыру туралы" 972 қаулысы; Павлодар облысы әкімдігінің 2016 жылғы 4 қазандағы "Павлодар облысы әкімдігінің 2015 жылғы
22 желтоқсандағы "Павлодар облыстық маслихатының (V сайланған XLVI сессиясы) 2015 жылғы 10 желтоқсандағы "2016 -2018 жылдарға
арналған облыстық бюджет туралы" №394/46 шешімін іске асыру туралы" №351/12 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар еңгізу туралы"
№ 299/7 қаулысы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияны беру
мазмұнына қарай

жеке бюджеттік бағдарламалар
іске асыру түріне қарай

ағымдағы
ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты
Ауылдық жерлерде өз ісін ашу немесе кеңейту есебінен кәсіпкерлікті
дамытыға жәрдемдесу. Халық арасында "Жұмыспен қамту 2020 жол картасы" жаратымды имиджін қалыптастыру, жұмыспен қамтудың
белсенді саясатын жүргізу бойынша мемлекеттік шаралар туралы азаматтарды ақпараттандыру деңгейін жоғарлату.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға, жұмыссыздарға және халықтың нысаналы топтарына кіретін тұлғаларына жәрдемдесудің белсенді
шараларына тарту; кәсіпкерлікті дамыту арқылы жұмыс орындарын құру; "Жұмыспен қамту 2020 жол картасы" оң имиджін қалыптастыру;
жұмыспен қамтудың белсенді саясатын жүргізу бойынша мемлекеттік шаралар туралы азаматтарды ақпараттандыру деңгейін жоғарлату.
Жұмыссыздықтың деңгейі 2016 жылы - 5,0%, 2017 жылы - 5,0%, 2018 жылы - 4,9%.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Кәсіпкерлік субъектілерге қаржы емес қызметтерді көрсетуге,

Жұмыспен қамту 2020 жол қартасы бағдарламасын іске асыру туралы халықтың арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу
арқылы жұмыспен қамтудың мемлекеттік саясатының мәселері бойынша ақпараттандыруды жетелдіруге қаражаттар қарастырылды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем бірлігі
Есепті жыл Ағымдағы жыл
жоспары
2014
2015
2016
011 Республикалық бюджеттен берілетін
17867
13266
14487
трансферттер есебінен
мың теңге
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық
1940
қорынан берілетін нысаналы трансферт
есебінен
мың теңге
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша
17 867,0
13 266,0
16 427,0
мың теңге
шығыстар

Жоспарлы кезең
2017

2018

15958

17087

15 958,0

17 087,0

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі:
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге
мазмұнына қарай

ағымдағы
ағымдағы/даму

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Оқытуға материалдық көмек көрсетіп кәсіпкерліктің негіздемесіне оқыту.
Аудандар мен қалалар әкімдерінің орынбасарларына, ауылдық округ әкімдеріне, директорларына, Жұмыспен қамту 2020 жол картасының
механизмі мен іс-шаралары бойынша жұмыспен қамту орталықтарының қызметкерлеріне оқыту семинарларын өткізу. Халық арасында
Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыру барысы туралы ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

2014

Ағымдағы жыл
жоспары
2015

2016

2017

2018

адам
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190
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4

дана

2

2

2

2

2

дана
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0

0
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дана

21000

21000

16700

16700

16700

дана

34

34

0

0

0

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

кәсіпкерліктің негіздемесіне оқытуға

мың теңге

2014
10790

Ағымдағы жыл
жоспары
2015
6126

2016
7347

2017
8818

2018
9947

Ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізуге

мың теңге

7077

7140

7140

7140

7140

Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама
бойынша шығыстар

мың теңге

17 867,0

13 266,0

14 487,0

15 958,0

17 087,0

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Кәсіпкерліктің негіздемесіне оқытуға
жолданған азаматтардың саны
Өткізілген оқыту семинарлардың саны
Жергілікті телеканалдарда жасалған және
көрсетілген ақпараттық-насихаттау
бейнероликтердің саны
Жергілікті және республикалық
телеканалдарда дайындалған және
орналастырылған ЖҚ 2020 ЖК іске асыру
барысы туралы жаңалық сюжеттердің немесе
басқа ақпараттық материалдардың саны
Дайындалған ақпараттық материалдардың
саны: методикалық құралдардың,
буклеттердің, плакаттардың саны және т.б.
ЖҚ 2020 ЖК түсіндіруі бойынша
дайындалған билбордтардың/
лайтбокстардың саны
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша
шығыстар

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы

Есепті жыл

Жоспарлы кезең

Жоспарлы кезең

032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен

Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі:
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге
мазмұнына қарай

ағымдағы
ағымдағы/даму

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Осы бағдарламаның шеңберінде Қазақстан Республикасының Ұлттық
қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен кәсіпкерлік субъектілерге қаржы емес қызметтерді көрсетуге қаражат қарастырылған.
Өлшем бірлігі
Есепті жыл Ағымдағы жыл
Жоспарлы кезең
Бюджеттік бағдарлама бойынша
шығыстар
жоспары

Бюджеттік бағдарлама бойынша
шығыстар

Өлшем бірлігі
2014

Кәсіпкерліктің негіздеріне оқытуға
жолданған азаматтардың саны
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша
шығыстар
Кәсіпкерліктің негіздеріне оқытуға
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама
бойынша шығыстардың қорытындысы

2015

адам
Өлшем бірлігі

2017

2018

40
Есепті жыл
2014

Ағымдағы жыл
жоспары
2015

0,0

0,0

мың теңге
мың теңге

2016

Жоспарлы кезең
2016
1940

2017

2018

1 940,0

0,0

0,0

