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

256042011 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қалаларды
және елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы
басқармасының басшысы Б.М. Қаппасов
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
"Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 149 Заңы; "Жұмыспен қамту 2020 жол
картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 162 қаулысы; "2016 – 2018 жылдарға
арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 972 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 24
қыркүйектегі № 541 қаулысы; Павлодар облысы әкімдігінің 2016 жылғы 4 қазандағы №299/7 қауылымен бекітілген "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 еңгізу туралы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру
мазмұнына қарай

бөлінетін
іске асыру түріне қарай

ағымдағы
ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты
Халықты жұмыспен қамтуға тұрақты және нәтижелі жәрдемдесу
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық дамудың орта және
жоғары патенциалы бар, ауылдық елді мекендерде инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру арқылы халықты жұмыспен қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде уақытша жұмыс

орындарын құрумен ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын өткізуге қаражат қарастырылуда
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл
жоспары
2014
2015
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық
мың теңге
қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша
мың теңге
0,0
0,0
шығыстар
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы

Жоспарлы кезең
2016

2017

2018

115722
115 722,0

0,0

0,0

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) Жұмыспен қамту 2020 жол картасының бірінші бағыты шеңберінде
жөндеу жұмыстарын жүргізуге нысаналы ағымдағы трансферттерді бөлу
Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл
Жоспарлы кезең
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
жоспары
2014
2015
2016
2017
2018
Жұмыс орындарының саны, соның ішінде
адам
0
0
54
0
0
жұмыспен қамту орталықтары арқылы
адам
0
0
27
0
0
Инфрақұрылым жобаларының саны
дана
0
0
2
0
0

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша
шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл
2014
0

Ағымдағы жыл
жоспары
2015
0

Жобаны іске асыруға арналған шығындар
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша
шығыстар

мың теңге
мың теңге

Жоспарлы кезең
2016
115722

2017
0

2018
0

0,0

0,0

115 722,0

0,0

0,0

