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Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі «Шығыс
Қазақстан облыстық мәслихатының аппараты»
мемлекеттік мекемесіінің 2019-2021 жылдарға
арналған бюджеттік бағдарламасын
бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет
кодексінің 32-бабына,«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет
туралы» Шығыс Қазақстан облыстык мәслихатының 2018 жылғы 13
желтоқсандағы № 25/280-VI шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 5704) сәйкес:
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі «Шығыс Қазақстан облыстық
мэслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2019-2021 жылдарға
арналған бюджеттік бағдарламасы осы өкімнің
қосымшасына сәйкес
бекітілсін.

В. Головатюк
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1101501 Ш ы гы с К азакстан облы сты к м эсл и хаты н ы н аппараты
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы
2019 - 2021 ж ы лдарға арналған
Бюджеттік багдарламанын козы мен атауы

110001 О блыс мэслихатынын кызметін камтамасыз ету жөніндегі
кызметгер
Облыстык мәслихат аппаратынын басшысы Ш алабаев Азамат
Кайырлызшы

Бюджсттік бағдарлама басшысы
Бюджеттік багдарламанын нормагивтік күкыктык негізі

"Казакстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару және езін-әзі баскару туралы 2001 жылгы 23 кантардағы Казакстан Ғеспубликасы Занынын 25-бабы: "Бюджеттік
бағдарламаларды (кіші багдарламаларды) әзірлеу жане бекіту (кайта бекіту) кағидаларын жэне олардын м азм мздна койылатын
талаптарды бекіту туралы" Казакстан Республикасы Үлтгык экономика министрінін 2014 жылғы 30 желтоксандагы № 195 буйрығы.
«2019-2021 жылдарға арналган облыстык бюджет туралы» Шығыс Казакстан облыстык мэслихатынын 2018 жылгы 13
желтоксандагы № 25/280-VI шешімі. Нормативтік күкыктык актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 5704.
Бюджетгік багдарламанын түрі:
Облыстык
мемлекеггік басқару деңгейіне байланысты
Мемлекеттік функцияларды, екілеттіктерді жүзеге асыру__________________
мазмұнына байланысты
Жеке бюджсттік______________
іске асыру тәсіліне байланысты
Агымдагы___________ ________
ағымдағы/даму
Бюджетгік багдарламанын максаггары:

Облыстык мәслихатгын. онын органдарынын жэне депутаттардын
кызметін камтамасыз ету

Бюджетгік багдарламанын соңғы нәтнжелері:

Жергілікті мемлскстгік баскару және өзін-әзі баскару
салаеындагы когамдык катынастарды ретгеу

Бюджеттік багдарламанын сипаттамасы (негіздемесі)

Облыс мэслихатынын кызметін камтамасыз cry женіндегі
кызметтер. Жергілікті мемлекеттік баскару мен мемлекеттік
кызмет саласындағы бірынғай мемлекетгік саясатгы іске асыруды
камтамасыз ету жане орындау. депутаттарға екілегтіктерін жузеге
асыруда көмек керсету

Бюджеттік багдарлама бойынша шығыс

110001011
110001015
Бюджеттік багдарлама бойынша
шыгыс, барлыгы

Бюджет гік багдарлама бойынша шыгыс, барлыгы
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Агымдагы
жыл

Жоспарлы кезең
2021

2017

2018

0,0
54 599,4

0,0
58 257,3

2019
552,0
57 161,0

2020

мың теңге
мың теңге

0,0
59 593,0

0,0
60 537,0

мын тенге

54 599,4

58 257,3

57 713,0

59 593,0

60 537,0

Бюджеггік кіші багдарламанын коды мсн атауы
Бюджеттік кіші багдарламанын түрі:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жузеге асыру
мазмұнына байланысты

110001011 Республикалык бюджеттен трансшерттер есебінен

Агымдагы
агымдагы/даму
Б ю дж елік кіші багдарламанын сипаттамасы (негіздемесі)

Жсргілікті мемлекетгік баскару мсн мемлекеггік кызмет
саласындагы бірынгай мсмлекеттік саясатты іске асыруды
Камтамасыз ету және орындау. денүтатгарга өкілеттіктешн жузеге
асыруда комек корсету

Тікелсй нэгиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Ең томенгі еңбекакының үлгаюына
байланысты гөлем алатын
кызметксрлердін саны

Есепті жыл

Ағымдагы
жыл
жоснары

2017

2018

адам

Жоспарлы кезең

2019

0

0

2020

4

Бюджетгік кіші багдарлама бойынша
шыгыс

Өлшем бірлігі

110001011
Б ю дж епік кіші багдарлама бойынша
шыгыс, барлыгы

мыңтенге

0,0

0.0

2019
552,0

мын тенге

0,0

0,0

552,0

Есепті жыл

Агымдагы
жыл
жоснары

2017

2018

2021

0

0

Жоспарлы кезең

2020

2021
0,0

0.0

0,0

0,0

Бюджеггік кіші багдарламанын коды мсн атауы
110001015 Жергілікті бюджет каражаттары есебінен
Бюджеттік кініі багдарламанын түрі:
Мемлекеттік функцияларды, о к іл е п ію ер д і жү tei с асыру___________________
мазмұнына байланысты
Агымдагы
агымдағы/даму
Нюджеттік кіші багдарламанын сипаттамасы (негіздемесі)

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өткізілетін облыстык мэслихат
сессияларыныц саны
Білікгіліктерін арттыруга жататын
мемлекетгік кызмстшілердін саны

Өлшем бірлігі

Облыс мэслихатынын кызметін жергілікті бюджет есебінен
камтамасыз ету женіндегі кызметтер. Жергілікті мемлекеттік
баскару мсн мемлекеттік қызмет саласындагы бірынтай
мсмлекеггік саясатты іске асыруды камтамасыз ету жэне орындау.
денутатгарга екілетгіктерін жузсі с асыруда комек корсету

Есепті жыл

Агымдагы
жыл
жоснары

2017

2018

Жоснарлы кезең

2019

2021

2020

сессия

8

8

4

4

4

адам

6

1

3

3

3

Есенті жыл

Жоспарлы кезен

Агымдагы
жыл
жоснары

Бюджеттік кіщі багдарлама бойынша
шыгыс

Өлшем бірлігі

110001015
Бюджеттік кіш багдарлама бойынша
шыгыс, бар.іы ы

мын тенге

2017
54 599,4

2018
58 257,3

2019
57 161,0

2020
59 593,0

202
60 537,0

мын тенге

54 599,4

58 257,3

57 161,0

59 593,0

60 S37,0

