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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: 002 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту»

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, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №№151№ «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы»Заңы,
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі №110 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес
ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 «Қазақстан
Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» Жарлығы, «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: Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-комуникативтік және топтастырушы функцияларын кеңейту, қазақстандықтардың
лингвистикалық кпиталын сақтау, шетелде тұратын отандастармен мәдени байланысты дамыту және нығайту, тіл саласындағы заң талаптарының сақталуын қамтамасыз
ету
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыста бірыңғай мемлекеттік тіл саясатын жүргізуді қамтамасыз ету, Қазақстан халқын біріктіру факторы
ретінде төзімді тілдік ортаны қалыптастыру
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша
шығыстар

Есепті жыл

Ағымдағы жыл
жоспары

2016 жыл

2017 жыл

2018жыл

2019 жыл

2020 жыл

мың теңге

59178,8

67255,0

71291

74854

77849

мың теңге

59178,8

67255,0

71291,0

74854,0

77849,0

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл
жоспары

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

665

670

675

680

685

670

910

675

680

685

Өлшем бірлігі

002 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан
халықтарының басқа да тілдерін дамыту»
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша
шығыстар
Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жоспарлы кезең

Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл

Бағдарлама шеңберінде оқытылған азаматтар саны:
- мемлекеттік тілге

адам

- ағылшын тіліне

Облыс бойынша мемлекеттік тілді білетін тұрғындардың үлесі

%
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Облыс бойынша ағылшын тілдерін білетін тұрғындардың үлесі

%

13

15

17

19

20

Облыс бойынша мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін білетін
тұрғындардың үлесі

%

11

12

13

14

15

