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

256054000 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

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

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы №114-IV«Арнайы әлеуметтік қызметтер туралы» Заңы; Қазақстан
Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі № 36 "Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы" Заңы; Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы "Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік
қызметтер көрсету стандарттарын бекіту туралы" № 165 бұйрығы; Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі "Қазақстан
Республикасындағы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы" № 39 Заңы; 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 20 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" 316/7
қаулысы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
облыстық бюджет құрамында бекітілген республикалық
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге
мазмұнына қарай

бөлінетін
іске асыру түріне қарай

ағымдағы
ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Халықтың әлеуметтік-қауқарсыз топтарына қызмет көрсетудің

тиімділігін жоғарлату
Жеке сектордың субъектілермен (соның ішінде үкіметтік емес
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
ұйымдармен) ұсынылатын арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылған адамдардың үлесі – 2016 жылға – 13,6 %, 2017 жылға – 13,7 %, 2018
жылға – 13,8 %
Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
орналастыру
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем
Есепті жыл
Ағымдағы
бірлігі
жыл жоспары
2014
2015
Халықты әлеуметтік қорғау саласында
жартылай стационар жағдайда арнаулы
әлеуметтік қызмет көрсету
Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде
күтім жағдайда арнаулы әлеуметтік қызмет
көрсету
Халықты әлеуметтік қорғау саласында
адамдарды сату құрбандарына арнаулы
әлеуметтік қызмет көрсету
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша
мың теңге
0,0
0,0
шығыстар
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы

Жоспарлы кезең
2016
84836,5

2017

2018

38361,5

0

123198

0,0

0,0

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) Қазақстан Республикасында «Арнайы әлеуметтік қызметтер туралы»
заңын іске асыруға психоневрологиялық патологиялары бар және тірек-қозғалыс аппараты бұзылған мүгедек балаларға, қарт адамдарға
және мүгедектерге, 18 жастан асқан психоневрологиялық аурулары бар мүгедектерге үйдегі жағдайда және жартылай стационар жағдайда
қызмет қабылдайтын, сонымен қатар адамдарды сату үкіметтік емес мекемелерде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс орналастыру арқылы
қаржыландыру қарастырылады
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өлшем
Есепті жыл
Ағымдағы
Жоспарлы кезең
бірлігі
жыл жоспары
2014
2015
2016
2017
2018
Жартылай стационар жағдайда арнаулы
адам
272
әлеуметтік қызмет қөрсетілген адамдардың
саны
Үйде күтім көрсету жағдайда арнаулы
адам
254
әлеуметтік қызмет қөрсетілген адамдардың
саны
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша
шығыстар

Өлшем
бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы
жыл жоспары
2015

Жоспарлы кезең

2014
2016
2017
2018
Халықты әлеуметтік қорғау саласында
84836,5
жартылай стационар жағдайда арнаулы
әлеуметтік қызмет көрсету
Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде
38361,5
күтім көрсету жағдайда арнаулы әлеуметтік
қызмет көрсету
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша
мың теңге
0,0
0,0
123 198,0
0,0
0,0
шығыстар
* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік
бағдарламалар бойынша толтырылады

