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

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

256067000 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің
және ұйымдарының күрделі шығыстары
Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасының басшысы Б.М. Қаппасов

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
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; Павлодар облысы әкімдігінің 2016
жылғы 13 желтоқсандағы "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" № 369/8 қаулысы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
облыстық
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
Күрделі жөндеуді жүргізу, ведомстволық мемлекеттік мекемелерді
материалдық-техникалық жабдықтандыруды жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін мекемелерде арнаулы
әлеуметтік көрсетелетін қызмет сапасын жақсарту үшін мемлекеттік стандартқа сәйкес мекемелердің материалдық-техникалық базасын
жақсарту.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Бағдарламамен қарастырылады: басқа қордағы заттарды сатып алу,

басқа көрсетілген қызметтер мен жұмыстардың ақысын төлеу, көлік сатып алу, құрал-жабдықтарды, саймандарды, өндірістікшаруашылық құрал-саймандарын, материалдық емес белсенділерді, басқа да негізгі құралдарды сатып алу, үй-жайлардың, ғимараттардың
қүрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу; жаңа объектілердің құрылысын жаңа әлеуметтік қызмет көрсететін мекемелердің бар объектілерін
қайта құрастыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Есепті жыл
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем
Ағымдағы
2014
2015
бірлігі
256015011 Республикалық бюджеттен берілетін мың теңге
трансферттер есебінен
256015015 Жергілікті бюджет қаражаты
мың теңге
44049,2
23826
есебінен
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша
мың теңге
44049,2
23826
шығыстар

2018

131751

60583

63108

136880

60583

63108

5129

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)
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын
мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға
ағымдағы
2015 жылдың кредиттік берешегін төлеу
Есепті жыл
2014

256015011
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша
шығыстар

Жоспарлы кезең
2017

2016

Ағымдағы жыл
жоспары
2015

мың теңге
мың теңге

Жоспарлы кезең
2016
5129

2017

2018

5129

256015015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын
мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Бағдарламамен қарыстылылған: басқа қордағы заттарды сатып алу,
басқа көрсетілген қызметтер мен жұмыстардың ақысын төлеу, көлік сатып алу, құрал-жабдықтарды, саймандарды, өндірістікшаруашылық құрал-саймандарын, материалдық емес белсенділерді басқа да негізгі құралдарды сатып алу, жайлардың, ғимараттардың
қүрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Сатып алынатын ұйымдастыру техниканы,
құралдардың шамалы саны
Жөндеуді қажет ететін объектілердің саны
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қоластындағы мекемелердің
жабдықтандырылғанын үлес салмағы

Өлшем
бірлігі
дана
дана
%

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

90

105

1261

610

519

2

1

1

3
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Есепті жыл
2014
44049,2

Ағымдағы жыл
жоспары
2015
23826

2016
131751

2017
60583

2018
63108

44049,2

23826

131751

60583

63108

Жоспарлы кезең

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

