Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр,
хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт
д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх
хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт
1

2

/сая төгрөгөөр/
2019 оны зорилтот
Батлагд
түвшин
сан
төсөв

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
1.1.
Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагаа
1.1.1.
Нутгийн өөрөө удирдах ѐсыг бэхжүүлэх, түүний Хэлэлцэж
хэрэгжилтийг хангаж, тэргүүлэгчдийн болон шийдвэрлэсэн
хурлын хуралдааныг товлон зарлах, асуудал асуудлын
хэрэгжилт
хэлэлцэж шийдвэр гарган, Засгын газраас болон сайжрах, хуралдааны
аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны тоо
хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх үйл явцын талаар
болон түүний биелэлтийн талаарх тайлан
мэдээллийг
ИТХ-ын
ээлжит
чуулганаар
хэлэлцүүлэх, дүгнэлт өгөх
1.2.
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
1.2.1.
Гэмт
хэргээс
урьдчилан
сэргийлэх
үйл Гэмт хэргийн гаралт
ажиллагааг сайжруулах, гэмт хэргийн гаралтыг буурсан байна.
бууруулах.
Сумын Засаг дарга
Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага /аймаг сумдын ЗДТГ/
2.1.
2.1.1.
Засгийн газрын болон аймгийн Засаг дарга,
ИТХ-аас
гаргасан
бодлого,
шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх, сум, хэлтэс агентлагийн үйл
ажиллагааг уялдуулах, аймаг, сумдын ЗДТГ-ын
Төлөвлөсөн ажил
ажилтнуудад
нутгийн удирдлагын чиглэлээр бүрэн хэрэгжсэн байх,
мэргэжлийн зөвлөгөө өгч сургалт семинарыг ажлын үр дүн сайжрах.
зохион байгуулж, мэдээллээр хангах
Биелэлт гаргах тогтоол
шийдвэрийн тоо,
2.1.2.
Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол
шийдвэр, Засгийн газар, аймгийн Засаг даргын хэрэгжилтийн байдалд
ахиц гарсан байх.
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөрийн
биелэлт,
Хөтөлбөр, төслийн мэдээллэл, үйл ажиллагааны
үр дүнгийн мэдээллийг графикт хугацаанд
гаргаж холбогдох газарт хүргүүлж мэдээлж байх
Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх
2.3.
2.3.1.
БХНСАХ-ний зардлаар хэрэгжүүлэх ажил Төлөвлөсөн
ажил
үйлчилгээг хууль тогтоомжын дагуу зохион бүрэн хэрэгжсэн байх.
байгуулж,
батлагдсан
ажлын
даалгавар,
техникийн
нөхцөл, зураг
төсвийн
дагуу
батлагдсан төсөвт багтаан хугацаанд нь
хэрэгжүүлэх.
Ойжуулалт /Ой анги/
2.4.
2.14.1
Аймгийн ойн нөөц баялагийг тогтоох,
Аймгийн ойн нөөц
хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажлыг
баялагийг тогтоох,
зохион байгуулах.
хамгаалах, нөхөн
сэргээх, үржүүлэх
ажлыг
зохион
байгуулах
2.5.
Сургуулийн өмнөх боловсрол
2.5.1.

Цэцэрлэгийн өдрийн үйлчилгээ

СӨБ-н бага насны
хүүхдийн хөгжлийн

50,0

2,2

322,4

20,2

31,0

2.6.

2.5.2.

Хувилбарт сургалтын үйлчилгээ.

2.5.3.

Нийгмийн баталгааг хангах

356,6

Соёл урлаг
2.6.1.

2.7.

стандарт хэрэгжиж,
сургалт хүмүүжлийн
таатай орчин бүрдэнэ.
Хамрагдах хүүхэд 160
Нүүдлийн, Ээлжийн,
явуулын сургалтын
хэлбэрээр СӨБ-д
хамрагдаагүй
хүүхдийг хамруулж
хамран сургалтын
нэмэгдүүлнэ. /123
хүүхэд/
СӨБ-н
ажиллагсад
хамрагдана

Орон нутгийн иргэдэд урлаг соѐлын үйлчилгээг
хүргэх.

Хүн амд хүрэх урлаг
соѐлын үйлчилгээний
чанар
хүртээмж
нэмэгдэнэ

77,4

Ерөнхий боловсролын үйлчилгээ
2.7.1

Бага, суурь,
үйлчилгээ.

бүрэн

дунд

2.7.2

Үдийн цайгаар үйлчлэх.

боловсрол

2.7.3

Сургалтын ийн үйл ажиллагааг хангах

2.7.4

Нийгмийн баталгааг хангах /

олгох

“Оюунлаг
Хөвсгөл”,
Боловсролын
шинэчлэл
цөм
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж
хүүхэд
бүрийн хөгжилд ахиц
гарсан байна. /505
хүүхэд/
Хүнсний эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан
бүтээгдэхүүнээр
үйлчлэнэ. /270 хүүхэд/
Хүүхдэд ээлтэй
сургууль” хөтөлбөр
хэрэгжиж, сурагчид,
багш ажиллагсадын
суралцах, ажиллах
таатай орчинг
бүрдүүлнэ.
Хуулийн дагуу
тэтгэмжүүдийг
олгогдоно.

Насан туршын болон албан бус боловсрол
2.7.5

Насан туршийн
боловсрол буюу дүйцсэн
хөтөлбөрөөр боловсрол олгох үйлчилгээ.

Сургууль завсардсан
болон
сургуулийн
гадна байгаа хүүхэд,
насанд
хүрэгчдэд
боловсрол олгож ,
завсардалтын
тоо
20%-р буурна.

840,3

2.7.6

Дотуур байрны үйлчилгээ.

“Хүүхдэд
ээлтэй
дотуур
байр”
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэн сурагчдын
сурлагын амжилтанд
ахиц гарч, тав тухтай
амьдрах
орчныг
бүрдүүлнэ. /90 хүүхэд/

Биеийн тамир, спорт
2.7.7.

2.8

Биеийн тамир спортын арга хэмжээг улам
өргөжүүлэх, шат шатны уралдаан тэмцээнд
оролцогчдын тоо болон амжилтыг нэмэгдүүлэх

Шат
шатны
тэмцээнд
оролцогчдын
тоо
болон
амжилтыг
нэмэгдүүлэх

Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ
2.23.1

Сумын эрүүл мэндийн төвийн анхан шатны
тусламж үйлчилгээ. Батлагдсан төсөв. 6113,2
сая төгрөг

Нийт үзлэгийн 70%д урьдчилан
сэргийлэх үзлэгийг
зохион байгуулсан
байх, Эхний 3
сарын жирэмсний
хяналтыг 90%-д, 6
буюу түүнээс дээш
удаа жирэмсний
хяналтын үзлэгт
хамрагдалт 100%-д
хүргэх, Эх, хүүхдийн
эндэгдлийг өмнөх
оныхоос бууруулах,
Халдварт өвчнийг
бууруулах,
ЭМДэмжигч айл,
өрх, ААНБ-ыг тоо

385,8

