"Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ
2018-2020 жылдарға бюджеттік шығындар бойынша түсіндірме жазба
Облыстық білім беру ұйымдарын ұстау негізінде құралған бюджеттік
өтінімнің 2018-2020 жылға жоспарланған қаржы көлемі 51 049 607,0 мың
теңгені құрайды, оның ішінде жылдар бойынша:
2018 жылы - 18 956 605,0 мың теңге;
2019 жылы - 16 046 446,0 мың теңге;
2020 жылы - 16 046 556,0 мың теңге.
Білім басқармасының қызметі сапалы білімді қамтамасыз ету және
балалардың, жастардың дамуына жағдай жасау, өңірдің әлеуметтікэкономикалық дамуына тарту болып табылады. Бұл бағытта 17 ағымдағы
бюджеттік бағдарламалар жүзеге асырылады.
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар:
001 «Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»бюджеттік бағдарламасы
бойынша жоспарланған қаржы 163 133,0мың теңгені құрайды.
Бұл бағдарлама бойынша Білім басқармасының аппараты ұсталады,
штаттық бірліктер саны 33, штаттан тыс бірліктер саны 5 бірлік.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы
001
163 133,0
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
000
163 133,0
111 Еңбек ақы
49 916,0
113 Өтемақы төлемдері
8 321,0
121 Әлеуметтік салық
2 695,0
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
122
2 246,0
аударымдар
123 Мiндеттi сақтандыру жарналары
31,0
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
124
1 497,0
аударымдар
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу
2 261,0
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің
135
292,0
жарналары
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу
679,0
149 Өзге де қорларды сатып алу
4 524,0
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
3 377,0
Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде
155
69 790,0
қызметтерге ақы төлеу
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
10 379,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар
7 125,0

149 "Өзге де қорларды сатып алу" ерекшелігі бойынша келесі
тауарларды мемлекеттік сатып алуға қаралып отыр:
№
Атауы
Саны Бірлігіне құны, Жалпы құны,
теңге
мың теңге
1. А4 форматындағы қағаз
1 500
1 000
1 500,0
2. Факске арналған қағаз
100
300
30,0
3. Лазерлік принтерге арналған
15
9 000
картридж
4. Көшірме аппараты үшін
305
6 393
1 950,0
картридж
5. Өзге де кеңсе тауарлары
1 000
1871
1 044,0
Жалпы шығындар
4 524,0
152 "Байланыс қызметтерiне ақы төлеу" ерекшелігі бойынша келесі
тауарларды мемлекеттік сатып алуға қаралып отыр:
№
Атауы
Саны Бірлігіне құны, Жалпы құны,
теңге
мың теңге
1. Қалалық телефон нөмірлері
основные
20
983,33
236,0
паралелльді
2
592,78
14,0
2. Қалааралық сөйлесулер
17
4 280
873,0
3. Пошта-телеграфтық
1
21 400
257,0
шығыстар
4. Интернет
жүйесі
үшін
1
130 005
1 560,0
қызметтер
5. Байланыстың өзге де түрлері
17
2 140
437,0
Жалпы шығындар
3 377,0
159 "Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу" ерекшелігі
бойынша келесі тауарларды мемлекеттік сатып алуға қаралып отыр:
№
Атауы
Жалпы құны,
мың теңге
1. "Парус-Каз" Бюджеттік жоспарлау" бағдарламалық
1 472,2
қамтамасыз ету
2. "К2 Бюджет" бағдарламалық қамтамасыз ету
3 039,7
3. "Заң" заң базасы
108,0
4. Банктік қызметтер үшін ақы
450,0
5. Біліктілікті арттыру, кадрларды қайта даярлау
423,0
6. Принтерлерге арналған картридждерді толықтыру
778,1
қызметі
7. Қатаң есептегі бланкілер
4 108,0
Жалпы шығындар
10 379,0
003 «Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы
білім беру»бюджеттік бағдарламасы бойынша 969 157,0 мың теңге қаралып
отыр.

Бұл шығындар психологиялық және жеке ерекшеліктерін ескере
отырып, дамуында мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беруді қамтамасыз
ету, білім алу барысында әлеуметтік көмек көрсетуге жұмсалады.
Аталған шараларды5 түзетім мекемелері жүзеге асырады: Жайсаң
психикалық
дамуы
тежелген
балаларға
арналған
мектепинтернаты(штаттық бірлік саны – 131,6, тәрбиеленушілер саны – 115), Есту
қабілеті бұзылған балаларға арналған Ақтөбе облыстық арнайы
(коррекциялық)
мектеп-интернат(штаттық
бірлік
саны
–211,3,
тәрбиеленушілер саны – 104); Психикалық дамуы тежелген балаларға
арналған арнайы (түзетім) мектеп-бала бақша(штаттық бірлік саны –94,0,
тәрбиеленушілер саны – 149); № 7 арнайы (түзетім) мектеп(штаттық бірлік
саны –158,0, тәрбиеленушілер саны –234); Облыстық санаторийліктуберкулездік мектеп-интернаты(штаттық
бірлік
саны – 87,3,
тәрбиеленушілер саны – 102).
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша
969 157,0
жалпы білім беру
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
969 157,0
111 Еңбек ақы
599 769,0
113 Өтемақы төлемдері
35 848,0
121 Әлеуметтік салық
32 388,0
122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
26 990,0
аударымдар
123 Мiндеттi сақтандыру жарналары
197,0
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
16 194,0
аударымдар
141 Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу
121 428,0
142 Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де
781,0
бұйымдарды сатып алу
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу
13 679,0
149 Өзге де қорларды сатып алу
27 846,0
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
45 362,0
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
5 401,0
153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу
7 969,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
26 144,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар
2 671,0
169 Өзге де ағымдағы шығындар
1 479,0
322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер
888,0
414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық
4 123,0
мүккамал құралдарын сатып алу
004 «Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру» бағдарламасы
бойынша шығыстар көлемі 3 250,0 мың теңгені құрайды.

Бұл шығыстар www.tulek.kz. интернет-ресурсының қызмет етуін
қамтамасыз етуге, облыс бойынша 390 адамның компьютерлік және
ақпараттық сауаттылығын жоғарылатуға қарастырылған.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде
004
3 250,0
білім беру жүйесін ақпараттандыру
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
3 250,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
3 250,0
005«Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар
мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу» бюджеттік
бағдарламасы бойынша жоспарланған қаржы көлемі 28 790,0 мың теңгені
құрайды.
Бұл шығыстар 34983 дана оқулықтар және оқу-әдістемелік құралдарын
сатып алуға, және оларды жеткізуге арналған көліктік тасымалдауға қаралып
отыр.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін
005 оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу 28 790,0
және жеткізу
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
28 790,0
153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу
400,0
419 Өзге де негізгі құралдарды сатып алу
28 390,0
006 «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды
балаларға жалпы білім беру»бюджеттік бағдарламасына 628 459,0 мың
теңге қаралып отыр.
Бұл шығындар 3 мектеп-интернатын ұстауға есептелген: Ақтөбе
облыстық М.Құсайынов атындағы дарынды балаларға арналған
мамандандырылған мектеп-интернат (штаттық бірлік саны – 155,5,
оқушылар саны – 455); Ақтөбе облыстық мамандандырылған физикаматематикалық мектеп-интернат (штаттық бірлік саны –113,9, оқушылар
саны –228); Дарынды жасөспірімдерге арналған Ақтөбе облыстық
мамандандырылған «Білім-инновация» лицей-интернаты(штаттық бірлік
саны –106,4, оқушылар саны –252, тамақтанушылар саны - 254).
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында
006
628 459,0
дарынды балаларға жалпы білім беру
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
628 459,0
111 Еңбек ақы
332 568,0

113 Өтемақы төлемдері
121 Әлеуметтік салық
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
122
аударымдар
123 Мiндеттi сақтандыру жарналары
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
124
аударымдар
141 Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу
Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де
142
бұйымдарды сатып алу
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу
149 Өзге де қорларды сатып алу
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар
169 Өзге де ағымдағы шығындар
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық
414
мүккамал құралдарын сатып алу

18 399,0
17 959,0
14 965,0
199,0
8 979,0
158 614,0
658,0
1 193,0
14 188,0
39 041,0
5 987,0
10 780,0
2 698,0
33,0
2 198,0

007 «Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс
іс-шараларды және конкурстар өткізу» бағдарламасы бойынша 255 490,0
мың теңгеқаралып отыр.
Бұл бағдарламада «Ақтөбе-Дарын» қосымша білім беру өңірлік
ғылыми-тәжірибелік орталығы» КММ шығындары қаралған.
Орталық дарынды балалармен жұмыс жүргізу бойынша мемлекеттік
бағдарламаны жүзеге асырады, мектеп оқушыларының қосымша білім беру
жүйесі арқылы дарынды балалармен жұмыс жүргізудің негізгі формаларын
дамытады, әр түрлі пәндік олимпиадалардың өтуін ұйымдастырады,
Президенттік олимпиаданың, ғылыми жобалардың, интеллектуалдық
жарыстардың, тренингтердің, слеттардың, фестивальдардың және Қазақстан
Республикасының заңнамаларына сәйкес басқа да қызметтердің
дайындығына және өтуіне ұйымдастырушылық-әдістемелік қамтамасыз етуді
жүзеге асырады.
Штаттық бірліктер саны 24.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын,
007
255 490,0
мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу
000
255 490,0
111 Еңбек ақы
22 679,0
113 Өтемақы төлемдері
1 712,0
121 Әлеуметтік салық
1 225,0
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
122
1 021,0
аударымдар

123 Мiндеттi сақтандыру жарналары
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
124
аударымдар
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу
149 Өзге де қорларды сатып алу
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар
169 Өзге де ағымдағы шығындар

15,0
306,0
278,0
408,0
732,0
380,0
115 648,0
449,0
110 637,0

011 «Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын
зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық
консультациялық көмек көрсету» бағдарламасы бойынша 355 806,0мың
теңге шығын болжанып отыр.
Бұл шығындар "Облыстық психолого-медико-педагогикалық кеңес
беру" КММ жәнеоблыс аумағындағы 13 қалалық және аудандардың түзетім
кабинетінің ағымдағы шығындары қарастырылып отыр.
Штаттық бірліктер саны – 266,0.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық
денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық011
355 806,0
медициналық-педагогикалық консультациялық
көмек көрсету
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
355 806,0
111 Еңбек ақы
261 739,0
113 Өтемақы төлемдері
16 719,0
121 Әлеуметтік салық
13 663,0
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
122
11 384,0
аударымдар
123 Мiндеттi сақтандыру жарналары
158,0
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
124
3 795,0
аударымдар
Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де
142
216,0
бұйымдарды сатып алу
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу
1 726,0
149 Өзге де қорларды сатып алу
6 737,0
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
16 712,0
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
3 765,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
9 353,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар
8 457,0
169 Өзге де ағымдағы шығындар
105,0
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық
414
1 277,0
мүккамал құралдарын сатып алу

012 «Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің
оңалту және әлеуметтік бейімдеу»бюджеттік бағдарламасы бойынша
болжамды шығындар 105 634,0 мың теңгені құрап отыр.
Болжамды шығындар "Ақтөбе облыстық оңалту орталығы" КММ
ағымдағы ұстауға есептелді. Оңалту орталығының қызметі Психологиялықпедагогикалық түзету және туғаннан 18 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі
балаларды бейімдеу түрінде кешенді психологиялық-медициналықпедагогикалық көмек көрсету. Балалардың психикалық физикалық даму
ерекшеліктерін ескере отырып тәрбиелеу және білім беру, түзету және
әлеуметтік беуімдеу, кешенді емдеу үшін қауіпсіз жағдай жасау.
Оңалтудан өтетін балалардың жылдық орташа саны 120. Штаттық
бірліктер саны – 81,5.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Дамуында проблемалары бар балалар мен
012
105 634,0
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу
000
105 634,0
111 Еңбек ақы
59 727,0
113 Өтемақы төлемдері
3 584,0
121 Әлеуметтік салық
3 225,0
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
122
2 688,0
аударымдар
123 Мiндеттi сақтандыру жарналары
55,0
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
124
807,0
аударымдар
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу
2 096,0
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің
135
264,0
жарналары
141 Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу
13 750,0
Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де
142
1 052,0
бұйымдарды сатып алу
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу
1 321,0
149 Өзге де қорларды сатып алу
5 225,0
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
5 682,0
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
311,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
5 253,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар
510,0
169 Өзге де ағымдағы шығындар
85,0
013 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»бюджеттік
бағдарламасы бойынша 3 000,0 мың теңге қарастырылып отыр.
Бұл шығыстар мемлекеттік органның күрделі шығыстарына
жұмсалады.Басқарманың аппаратына ұйымдастыру техникасын және жиһаз
алу жоспарланып отыр (компьютер жинағы – 5 дана, ноутбук – 1 дана,
принтер МФУ – 5 дана, кондиционер – 5 дана, жиһаз және т.б.).

Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Шығыстар атауы
013 Мемлекеттікорганныңкүрделішығыстары
000
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық
414
мүккамал құралдарын сатып алу

Соммасы,
мың теңге
3 000,0
3 000,0
3 000,0

015 «Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балаларды әлеуметтік қамсыздандыру» бюджеттік басғдарламасы
бойынша 280 109,0мың теңге қарастырылып отыр.
Бұл бағдарламалар бойынша«Алға балалар үйі» «Мейірім» Әлеуметтік
үйі» және 4 отбасылық үлгідегі үйлерді ұстауға жұмсалады.
Штаттық бірліктер саны 185,3, тәрбиеленушілер саны – 195.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз
015
280 109,0
қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру
111 Еңбек ақы
108451,0
113 Өтемақы төлемдері
6409,0
121 Әлеуметтік салық
5856,0
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
122
4881,0
аударымдар
123 Мiндеттi сақтандыру жарналары
178,0
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
124
1 262,0
аударымдар
141 Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу
52678,0
Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де
142
582,0
бұйымдарды сатып алу
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу
3673,0
149 Өзге де қорларды сатып алу
30 072,0
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
36354,0
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
1 143,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
25750,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар
873,0
169 Өзге де ағымдағы шығындар
608,0
322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер
1 339,0
019 «Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы
жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру»бюджеттік бағдарламасы
бойынша 20 741,0 мың теңге қарастырылып отыр.
Бұл қаражат жоғары көрсеткіштері үшін мемлекеттік білім беру
мекемелерінің гранты иегерлеріне беріледі.

Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Шығыстар атауы
Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне
жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық
414
мүккамал құралдарын сатып алу
019

Соммасы,
мың теңге
20 741,0
20 741,0
20 741,0

024 «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар
даярлау» бюджеттік бағдарламасына 6 629 899,0 мың теңге қаражат
қарастырылып отыр.
Бұл қаражат техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды,
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша даярлаудықаржыландыруға,
стипендия төлеуге, студенттердің жекелеген категорияларына демалыс
уақытында өтемақы төлеуге бағытталған.
Штаттық, педагогикалық бірліктер саны 2 754,65 құрайды.
Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқитын студенттердің
орташа жылдық саны 12 629 құрайды.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында
024
6 629 899,0
мамандар даярлау
000 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
6 629 899,0
111 Еңбек ақы
137 931,0
113 Өтемақы төлемдері
7 758,0
121 Әлеуметтік салық
7 357,0
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
122
6 132,0
аударымдар
123 Мiндеттi сақтандыру жарналары
165,0
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
124
781,0
аударымдар
141 Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу
13 650,0
Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де
142
200,0
бұйымдарды сатып алу
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу
14 790,0
149 Өзге де қорларды сатып алу
12 021,0
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
2 978,0
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
460,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
6 394 468,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар
1 211,0
169 Өзге де ағымдағы шығындар
1 493,0
322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер
5 650,0
324 Стипендиялар
22 854,0

029 «Әдістемелік жұмыс» бюджеттік бағдарламасы бойынша
болжамды шығындар 56 342,0 мың теңгені құрайды.
Бұл шығындар "Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығы"
МКҚК қаржыландыруға жұмсалады.
Штаттық бірліктер саны 34.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
029 Әдістемелік жұмыс
56 342,0
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
56 342,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
56 342,0
037 «Әлеуметтік сауықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша
кәмелетке толмаған балаларды әлеуметтік сауықтандыруға 45 946,0мың
теңге жоспарланып отыр.
Бұл шығындар "Ақтөбе облысының кәмелетке толмағандарды бейімдеу
орталығы" КММ ұстауға бағытталады.
Штаттық, педагогикалық бірліктер саны – 51,5.
Орталықтағы орташа айлық келуші балалардың саны – 15.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
037 Әлеуметтік сауықтандыру
45 946,0
000
45 946,0
111 Еңбек ақы
27 385,0
113 Өтемақы төлемдері
1 239,0
121 Әлеуметтік салық
1 479,0
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
122
1 232,0
аударымдар
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
124
124,0
аударымдар
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу
3 351,0
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің
135
422,0
жарналары
141 Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу
5 083,0
Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де
142
161,0
бұйымдарды сатып алу
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу
150,0
149 Өзге де қорларды сатып алу
900,0
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
2 711,0
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
326,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
1 040,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар
343,0

052 «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру,
даярлау және қайта даярлау»бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстар
көлемі 790 979,0 мың теңгені құрайды.
Бұл бағдарлама халықты нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және
азаматтарды кәсіпкерлікке тарту болып табылады, еңбек нарығының
қажеттілігін есепке ала отырып техникалық және кәсіптік білімі бар
кадрларды даярлау.
Бағдарламаға қатысушыларға техникалық және кәсіптік білім беру
ТжКБ бар кадрларды даярлау бойынша мамандықтар тізбесіне және
оқытудың екідеңгейлі моделінің модульдік бағдарламаларына сәйкес тегін
беріледі.
Өмірлік қиын жағдайға тап болған және тұрмысы төмен отбасылардың
мүшелері қатарындағы 9-11-сыныптарды бітірушілер, оқу орындарына
түспеген, жұмыс іздеп жүрген адамдар, сондай-ақ азаматтардың өзге
санаттары ТжКБ бар кадрлар даярлау бойынша Бағдарламаға қатысушылар
болып табылады. Білім алушылардың орташа саны 1 653.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде
052
790 979,0
кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта
даярлау
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
790 979,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
790 979,0
067 «Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығындары» бюджеттік бағдарламасы бойынша
121 997,0мың теңгеқарастырылып отыр.
Аталған қаражатты 6 білім беру мекемесіне бөлу жоспарланып отыр:
"Есту қабілеті нашар балаларға арналған Ақтөбе облыстық арнайы (түзетім)
мектеп-интернаты" КММ, "Санаторлық үлгідегі Қорайлы мектеп-интернаты"
КММ, "М.Құсайынов атындағы дарынды балаларға арналған облыстық
мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ, "Жайсан арнайы білім беру
ұйымы" КММ, "Дарынды жасөспірімдерге арналған Ақтөбе облыстық
мамандандырылған қазақ-түрік лицей-интернаты"КММ.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік
067 мекемелерінің және ұйымдарының күрделі
121 997,0
шығыстары
000
121 997,0
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық
414
121 997,0
мүккамал құралдарын сатып алу

113 «Жергілікті бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер»
бюджеттік бағдарламасы бойынша болжамды шығындар 8 497 873,0 мың
теңгеніқұрайды.
Аталған шығындар аудандар мен Ақтөбе қаласында мектепке дейінгі
білім беруді, орта білімді жан басына шаққандағы қаржыландыруға, сандық
білім беру инфрақұрылымын қалыптастыруға және патронаттық
тәрбиешілерге еңбек ақы төлеуге бағытталады:
- ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізілген мемлекеттік білім беру
мекемелері 38;
- мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыру – 17 070 орын;
- мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында ашылатын жаңа
орындарының саны – 1 839;
- орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы
қаржыландыруды сынақтан өткізілетін мектептер – 15;
- кең жолақты Интернетке қосылуы қамтамасыз етілетін жалпы білім
беретін мектептердің саны – 374;
- интерактивті білім беретін контентке қосылатын жалпы білім беретін
мектептердің саны – 411;
- техникалық инфрақұрылыммен жабдықталатын жалпы білім беретін
мектептердің саны – 154.
Шығыстар келесі ерекшеліктерге қаралып отыр:
Соммасы,
Шығыстар атауы
мың теңге
Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы
113
8 497 873,0
нысаналы трансферттер
000
8 497 873,0
Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн
339
8 497 873,0
ағымдағы трансферттер

Басқарма басшысының м.а.

Р.Бегимбетов

