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

2016 - 2018 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

256053000 Кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыру
және келтіру бойынша қызмет көрсету
Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасының басшысы Б.М. Қаппасов

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13
сәуірдегі №39 "Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы" Заңы; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 22 қаңтардағы "Мүгедектердi оңалтудың кейбiр мәселелерi туралы" № 26 бұйрығы;
Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы "Бюджеттік
бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын
талаптарды бекіту туралы" № 195 бұйрығы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы "2016 - 2018 жылдарға
арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" № 972 қаулысы;
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
облыстық бюджет құрамында бекітілген республикалық
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге
мазмұнына қарай

жеке бюджеттік бағдарламалар
іске асыру түріне қарай

ағымдағы
ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты
тиімділігін жоғарлату
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Халықтың әлеуметтік-қауқарсыз санаттарына көрсетілетн қызметтің

Кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыруға және келтіруге құралдарды сатып алу бойынша көрсетілген қызметке
кохлеарлық импланттармен мүгедек балалардың үлес салмағы (кохлеарлық импланттармен мүгедек балаларға қызмет көрсетуге
жүгінгендер саны) - 100%
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Осы бағдарлама арқылы кохлеарлы импланттар балаларды әрі қарай дамыту үшін әлеуметтік қолдау көрсетуге кохлеарлық имплаттрадың
сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіруге қаражат қарастырылған, осы санатты қоғамға интеграциялау және әлеуметтік қорғауды
қол жетімді ету оның сапасын көтеру, оларға жасалған отаның оң нәтиже беруіне ықпал ету үшін осы санатқа уақытылы техникалық
қамсыздандыруды көрсету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл
2014
2015
Сөйлеу процессорларын ауыстыру үшін
х
8619
мың теңге
жүргізілетін жұмыстардың шығындары
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша
мың теңге
0,0
8619
шығыстар
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы

2016

Жоспарлы кезең
2017

2018

17940

16301

25205

17940

16301

25205

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

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

ағымдағы
ағымдағы/даму

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Осы бағдарлама арқылы кохлеарлы импланттар балаларды әрі қарай дамыту үшін әлеуметтік қолдау көрсетуге кохлеарлық имплаттрадың
сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіруге қаражат қарастырылған, осы санатты қоғамға интеграциялау және әлеуметтік қорғауды
қол жетімді ету оның сапасын көтеру, оларға жасалған отаның оң нәтиже беруіне ықпал ету үшін осы санатқа уақытылы техникалық
қамсыздандыруды көрсету.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл
Жоспарлы кезең
жоспары
2014
2015
2016
2017
2018
Сөйлеу процессорын ауыстыру талап етілетін,
адам
4
5
6
9
мүгедек балалардың саны
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі

Сөйлеу процессорларын ауыстыру үшін
жүргізілетін жұмыстардың шығындары
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша
шығыстар

Есепті жыл
2014

Ағымдағы жыл
жоспары
2015

Жоспарлы кезең
2016

2017

2018

мың теңге

х

8619

17940

16301

25205

мың теңге

0,0

8 619,0

17 940,0

16 301,0

25 205,0

