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БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
264 «Облыстың тілдерді дамыту басқармасы»
(Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы)
2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлім басшысы Ерназаров Ж,.Т.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет
кодексінің 32, 54 баптары, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23
қаңтардағы №148 Қазақстан Республикасының Заңы, «Бюджеттің атқаралуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші
бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014
жылғы 30 желтоқсандағы №195 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық
бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 6 желтоқсандағы №15-2 шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
облыстық;
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
мазмұнына қарай:
жеке бюджеттік бағдарлама;
іске асыру түріне қарай:
ағымдағы бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму.
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды тиімді іске асыру; мемлекеттік қызмет көрсету
сапасын арттыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі
бағыттарын жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді орындауға арналған бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бекітілген штатқа сәйкес бағдарлама әкімшісі аппаратының шығыстары. Соның
ішінде: мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысын төлеу, өтемақы төлемдері; әлеуметтік салық; мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына
әлеуметтік аударымдар; міндетті әлеуметтiк медициналық сақтандыру аударымдары, техникалық персоналдың еңбек ақысын төлеу;
техикалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары; жанар-жағар май материалдарын сатып алу; өзге де қорларды сатып алу;
коммуналдық қызметтерге ақы төлеу; байланыс қызметтеріне ақы төлеу; өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу; ел ішіндегі
іссапарлар мен қызметтік сапарлар; өзге де ағымдағы шығындар.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

2016 жыл

Ағымдағы жыл
жоспары
2017 жыл
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2019 жыл

2020 жыл

мың теңге
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30324,0
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32875

мың теңге
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Бюджеттік бағдарлама бойынша
Өлшем бірлігі
шығыстар
001 «Жергілікті деңгейде тілдерді
дамыту саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер»
Жалпы бюджеттік бағдарлама
бойынша шығыстар
Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Басқармаға жүктелген міндеттерді
сапалы және уақытында орындауға
қызметшілер саны

Есепті жыл

Өлшем бірлігі Есепті жыл

бірлік

Жоспарлы кезең

2016 жыл

Ағымдағы жыл
жоспары
2017 жыл

Жоспарлы кезең
2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

14

14

14

14

14

