
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің  

2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы»  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы  

31 желтоқсандағы № 1594 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар  

енгізу туралы 

 

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1594 қаулысына 

(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 90, 1097-құжат) мынадай 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:  

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық 

жоспарында: 

«Ағымдағы ахуалды және денсаулық сақтау саласының даму 

үрдістерін талдау» деген 2-бөлімде:  

«Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру» деген 2-кіші 

бөлімде: 

«Денсаулық сақтау саласын дамытудың негізгі параметрлерінде»: 

он алтыншы және он жетінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

 «Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында денсаулық сақтаудың 

ақпараттық жүйелері енгізілді.»; 

Министрлік 2013 жылы 9 мемлекеттік қызмет түрін автоматтандыру 

бойынша жұмысты жүзеге асырды, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

стандарттары мен регламенттері бекітілді.»; 

он тоғызыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазіргі уақытта Ұлттық телемедицина желісінің құрамына 190 объект 

қосылған: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, 14 

облыстық аурухана, 2 қалалық аурухана, 137 аудан орталығы, 14 

республикалық клиника, 6 медициналық ЖОО, 14 облыстық және 1 қалалық 

денсаулық сақтау басқармасы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің «Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» 

ШЖҚ РМК. 

2013 жылы 2012 жылмен салыстырғанда телемедицина 

консультацияларының саны 12 %-ға ұлғайды және 17752 консультацияны 

құрады (2012 жылы – 15751). Көбінесе телемедицина консультациялары 

мынадай кардиология (6936 немесе 39%), пульмонология (2668 немесе 15%) 

және неврология (564 немесе 7%) сияқты нозологиялар бойынша жиі 

өткізілді.»; 

«Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы 

индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде: 
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«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы 

индикаторлары, іс-шаралары және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3.1-кіші 

бөлімде: 

«Азаматтардың денсаулығын нығайту және өлім деңгейін төмендету» 

деген 1-стратегиялық бағытта: 

«Аурулардың профилактикасы, емдеу және оңалтудың тиімді жүйесі» 

деген 1.1-мақсатта: 

реттік нөмірі 6-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

 « 

Туберкулездің бизнеске 

орта мерзімді әсері 

бойынша БҚЖИ 

позициясы 

ДЭФ 

деректері 

позиция 112 111 110 109 108 107 106 

»; 

реттік нөмірлері 8, 9, 10, 11-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

АИТВ/ЖИТС-тің бизнеске 

орта мерзімді әсері 

бойынша БҚЖИ 

позициясы 

ДЭФ 

деректері 

позиция 73 76 74 72 70 68 66 

Мемлекеттік органдар 

қабылдайтын шешімдердің 

айқындығы бойынша 

БҚЖИ позициясы 

ДЭФ 

деректері 

позиция 32 29 28 27 26 25 24 

Мемлекеттік 

қызметкерлердің 

шешімдер қабылдаудағы 

фаворитизм бойынша 

БҚЖИ позициясы 

ДЭФ 

деректері 

позиция  77 76 75 74 73 72 

Саясаткерлерге қоғамдық 

сенім бойынша БҚЖИ 

позициясы 

ДЭФ 

деректері 

позиция  35 34 33 32 31 30 

»; 

«Негізгі әлеуметтік мәні бар ауруларды және жарақаттар 

диагностикасын, емдеуді және оңалтуды жетілдіру» деген 1.1.2-міндетте: 

реттік нөмірі 10-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

Консультациялық-

диагностикалық көмек 

түрінде көрсетілген 

ДСМ  

 

  

көрсетілетін 

қызметтер 

 835 

854 

860 

929 

860 

929 

886 

758 

887 

532 

914158  941582 



мамандандырылған 

медициналық көмектің 

саны 

»; 

реттік нөмірі 11-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

Стационарлық және 

стационарды алмастыратын 

көмектің жиынтық 

көлемінде стационарды 

алмастыратын 

технологиялардың үлес 

салмағын ұлғайту 

ДСМ  %  29,2 30 30,5 31 31,5 32 

»; 

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 12-1,12-2-жолдармен 

толықтырылсын: 

« 

Медициналық ұйымдарда 

жұмыспен қамтылған 

мүгедектердің саны 

ДСМ, 

ЖАО 

адам   16 20 24 28 32 

Мүмкіндігі шектеулі 

мүгедектерге ыңғайлы 

болатын медициналық 

ұйымдардың үлес салмағы 

ДСМ, 

ЖАО 

бірлік   50% 

 

52% 

 

54% 

 

56% 

 

60% 

 

»; 

«Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар» деген 

бағанда: 

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 16-1, 16-2, 16-3, 16-4-жолдармен 

толықтырылсын: 

« 

16-1. Мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері 

қызметінің құқықтық базасын жетілдіру жөнінде 

ұсыныстарды қалыптастыру 

X     

16-2. Белгілі бір топтағы мүгедектерге емханаларың 

тіркеу орнында, медициналық ұйымдардың 

гардеробында, мұрағатында және ұйымдастыру-

әдістемелік кабинетінде,  анықтама бюросында 

жұмыс орындарын ұсыну 

Х Х Х Х Х 

16-3. Медициналық ұйымдарды дәліз арқылы 

жүруге арналған құралдармен және мүмкіндігі 

шектеулі адамдар үшін ыңғайлы гинекологиялық 

креслолармен жарақтандыру  

Х Х Х Х Х 

16-4. Медициналық ұйымдарда мүмкіндігі шектеулі 

адамдарға ыңғайлы құрылғылардың болуы 

Х Х Х Х Х 



(ыңғайлы пандустардың, тұтқалардың, бұдырлы 

қанаты  бар баспалдақтардың, баспалдақ 

сатыларының  шеттерінде контрастты бояумен 

белгілерінің болуы)  

»; 

 «Инфекциялық сырқаттанушылықтың өсуіне жол бермеу» деген  

1.1.3-міндет мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

1.1.3-міндет. Инфекциялық сырқаттанушылықтың өсуіне жол бермеу 

Тікелей нәтижелердің 

көрсеткіштері 

Ақпарат 

көзі 

Өлшем 

бірлігі 

Есепті 

кезең 

Жоспарлы кезең 

2012 

ж. 

2013 

ж. 

2014 

ж. 

2015 

ж. 

2016 

ж. 

2017 

ж. 

2018 

ж. 

В вирустық жіті 

гепатитімен 

сырқаттанушылық 

көрсеткішін төмендету 

СА 100 

мың 

халыққа 

1,2 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 

А вирустық жіті 

гепатитімен 

сырқаттанушылық 

көрсеткішін төмендету 

СА 100 

мың 

халыққа 

8,7 38,8 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар: 

1. А вирустық гепатитке қарсы профилактикалауға 

жататын халықты вакцинациямен қамту 

Х Х Х Х Х 

2. В вирустық гепатитке қарсы профилактикалауға 

жататын халықты вакцинациямен қамту 

X X X X X 

»; 

«Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру» деген 2-

стратегиялық бағытта: 

«Денсаулық сақтау ұйымдарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру» 

деген 2.1-мақсатта: 

«Денсаулық сақтау ұйымдарын басқаруды және қаржыландыруды 

жетілдіру» деген 2.1.1-міндетте: 

реттік нөмірі 15-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

ҚР ДСМ және 

ведомстволардың 

автоматтандырылған 

мемлекеттік қызмет 

көрсетілетін қызметтердің 

саны 

ДСМ қызметтердің 

жалпы саны 

11 18 19 19 19 19 19 

»; 

 «Ведомствоаралық өзара іс-қимыл» деген 5-бөлімде: 



«Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық 

және ведомствоаралық өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыру» деген  

1-стратегиялық бағытта: 

«Саламатты өмір салты және мінез-құлық факторларымен себептес 

әлеуметтік тұрғыдан мәні бар аурулардың деңгейін төмендету мәселелері 

бойынша сектораралық өзара іс-қимыл» деген 1.1-мақсатта: 

1.1.1-міндетте: 

«Республикалық деңгейде мемлекеттік және орыс тілдерінде денсаулық 

сақтау саласын дамыту мәселелеріне арналған «Саламатты Қазақстан» 

телевизиялық мемлекеттік бағдарламасын құру» деген жолдағы «МАМ» 

деген аббревиатура «Мәдениетмині» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;  

«Төтенше жағдайлар кезінде медициналық-құтқарудың шұғыл көмегін 

көрсету мәселелері бойынша сектораралық өзара іс-қимыл» деген 1.3-

мақсатта: 

1.3.1-міндетте: 

мына: 

« 

Санитариялық 

тікұшақтарды сатып алу 

және оларды пайдалануды 

қамтамасыз ету  

ТЖМ Бірыңғай бюджеттік 

бөлінетін бағдарламаны 

қалыптастыру 

» 

деген жол алып тасталсын; 

мына: 

« 

1.5-мақсат. Аса қауіпті инфекцияларды профилактикалау мәселелері 

бойынша сектораралық өзара іс-қимыл 

1.5.1-міндет.   

КҚГҚ 

тасымалдаушыларын жою 

жөніндегі санитариялық-

түсіндіру жұмыстарын 

күшейту 

Жамбыл, Қызылорда, 

және Оңтүстік 

Қазақстан 

облысының 

әкімдіктері  

Бірыңғай бюджеттік 

бөлінетін бағдарламаны 

қалыптастыру 

» 

деген жолдар алып тасталсын; 

 орыс тіліндегі мәтілге өзгеріс енгізіледі; 

«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде: 

001 «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты 

қалыптастыру» деген бюджеттік бағдарламада: 

100 «Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қызметін 

қамтамасыз ету» деген кіші бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

тікелей нәтиже көрсеткіштерінде: 



«Әзірленген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарының болжамды саны» деген жолдағы «11» деген сандар «3» 

деген санмен ауыстырылсын; 

«Әзірленген үлгілік оқыту бағдарламаларының болжамды саны» деген 

жолдағы «11» деген сандар «19» деген сандармен ауыстырылсын; 

103 «Әлеуметтік, талдау зерттеулерін жүргізу және консалтинг 

қызметтерін көрсету» деген кіші бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

тікелей нәтиже көрсеткіштерінде: 

«Жүргізілген зерттеулердің және атқарылған жұмыстардың болжамды 

саны» деген жолдағы «8» деген сандар «9» деген сандармен ауыстырылсын; 

« 

ҮЕҮ-мен өзара іс-қимыл бойынша 

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың 

болжамды саны 

жобалар саны 25 11 14 14 0   

»; 

деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

ҮЕҮ-мен өзара іс-қимыл бойынша 

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың 

болжамды саны 

жобалар 

саны 

(тақырыптар) 

25 11 12 14 0   

»; 

«2014 ж.» деген бағанда: 

түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде: 

«Әзірленген әдістемелік ұсыныстардың, жүргізілген әлеуметтік, талдау 

зерттеулері мен консалтинг қызметтері бойынша есептердің болжамды саны» 

деген жолдағы «8» деген сан «9» деген санмен ауыстырылсын; 

тиімділік көрсеткіштерінде: 

«Бір зерттеу жүргізудің орташа құны» деген жолдағы «35 950,5» деген 

сандар «36 390» деген сандармен ауыстырылсын; 

104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 

мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету» деген кіші 

бағдарламада: 

түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде: 

«Жүргізілген телемедицина консультацияларының саны» деген 

жолдағы «11000» деген сандар «17 280» деген сандармен ауыстырылсын; 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы 

«12 905 516» деген сандар «4 853 961» деген сандармен ауыстырылсын; 

002 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау 

көрсету» деген бюджеттік бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

тікелей нәтиже көрсеткіштерінде: 



«Білім алатын стипендиаттардың болжамды орташа жылдық 

контингенті (оның ішінде Ауған Республикасынан стипендиаттар)» деген 

жолдағы «1 128» деген сандар «1 172» деген сандармен ауыстырылсын; 

тиімділік көрсеткіштерінде: 

«Колледж студенті стипендиясының орташа мөлшері (үстемесіз)» 

деген жолдағы «12 188» деген сандар «13 407» деген сандармен 

ауыстырылсын; 

«Емтихандық сессияның нәтижесі бойынша тек «үздік» бағасы бар 

колледждің студентіне мемлекеттік стипендияны арттырудың орташа 

мөлшері (үстемесіз)» деген жолдағы «1 828,2» деген сандар «2 011» деген 

сандармен ауыстырылсын; 

«Көзі көрмейтін студенттердің колледж студенттеріне қарағанда 

мемлекеттік стипендиясын ұлғайтудың орташа мөлшері (үстемесіз)» деген 

жолдағы «9 141» деген сандар «10 055» деген сандармен ауыстырылсын; 

«Жетім балалар мен ата-анасының қамқорынсыз қалған, бірақ 

азаматтардың қамқорлығында (қарауында) қалған балаларға - колледждің 

студенттеріне мемлекеттік степендияны арттырудың орташа мөлшері» деген 

жолдағы «3 656,4» деген сандар «4 022» деген сандармен ауыстырылсын; 

«Ауғанстаннан оқуға келген студенттердің стипендиясының орташа 

мөлшері» деген жолдағы «24 376» деген сандар «26 814» деген сандармен 

ауыстырылсын; 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы  

«621 652» деген сандар «638 874» деген сандармен ауыстырылсын; 

003 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды 

даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету» деген бюджеттік 

бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

тікелей нәтиже көрсеткіштерінде: 

 «Резидентура бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау» деген 

жолдағы «1 500» деген сандар «1 000» деген сандармен ауыстырылсын; 

 «Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім алатын мамандардың 

(докторанттардың, PhD докторанттарының, аспиранттардың, 

магистранттардың, клиникалық ординаторлардың және резидентура 

тыңдаушыларының) орташа жылдық контингенті» деген жолдағы «3 466» 

деген сандар «2 966» деген сандармен ауыстырылсын; 

тиімділік көрсеткіштерінде: 

«Мемлекеттік стипендияның орташа мөлшері» деген жолда: 

- «студенттерге» деген жолдағы «15 235» деген сандар «16 759» 

деген сандармен ауыстырылсын; 

- «интерндерге» деген жолдағы «27 596» деген сандар «30 356» 

деген сандармен ауыстырылсын; 

- «Ауғанстаннан келген білім алушыларға» деген жолдағы «30 

470» деген сандар «33 517» деген сандармен ауыстырылсын; 



- «магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына (клиникалық 

ординаторларға)» деген жолдағы «44 772» деген сандар «49 249» деген 

сандармен ауыстырылсын; 

- «докторанттарға» деген жолдағы «59 636» деген сандар «65 599» 

деген сандармен ауыстырылсын; 

«Емтихандық сессияның нәтижесі бойынша тек «үздік» бағасы бар 

студенттер мен магистранттардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің 

орташа мөлшері» деген жолдағы «2 285,25» деген сандар «2 513,8» деген 

сандармен ауыстырылсын; 

«Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, бірақ 

азаматтардың қамқорлығындағы (қарауындағы) балалар арасынан студенттер 

мен магистранттардың мемлекеттік степендиясын көбейтудің орташа 

мөлшері (үстемесіз)» деген жолдағы «4 570,2» деген сандар «5 027,7» деген 

сандармен ауыстырылсын; 

«Мемлекеттік атаулы стипендияны алатын студенттер мен 

магистранттардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері» 

деген жолдағы «6 855,3» деген сандар «7 541» деген сандармен 

ауыстырылсын; 

«Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған 

білім алушылардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері» 

деген жолдағы «15 235» деген сандар «16 759» деген сандармен 

ауыстырылсын; 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы  

«27 115 541» деген сандар «27 604 601» деген сандармен ауыстырылсын; 

005 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 

бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және 

реконструкциялауға, және Алматы облысының облыстық бюджетіне, 

Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің 

сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері» 

деген бюджеттік бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы 

«30 480 856» деген сандар «31 480 856» деген сандармен ауыстырылсын; 

006 «Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-

эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету» деген бюджеттік 

бағдарлама алынып тасталсын; 

008 «Арнайы медицина резервін сақтау» (құпия) деген бюджеттік 

бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы  

«62 380» деген сандар «63 958» деген сандармен ауыстырылсын; 

010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 

бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 

қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы 

трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада: 



100 «Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын тегін медициналық 

көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету және кеңейту үшін» деген 

кіші бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

«кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген 

жолдағы «241 009 222» деген сандар «247 849 623» деген сандармен 

ауыстырылсын; 

101 «Дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да 

иммунобиологиялық препараттарды сатып алу үшін» деген кіші 

бағдарламада: 

тікелей нәтиже көрсеткіштерінде: 

мына: 

« 

Вакцина 

алушылардың саны 

бірлік 4 631 

786 

4 925 

729 

5 224 

225 

5 290 

089 

5 309 

900 

  

» 

деген жол алып тасталсын; 

мына: 

« 

18 жасқа дейінгі 

балаларды 

вакцинациялаумен 

қамту 

% 96 96 96 96 96   

» 

деген жол алып тасталсын; 

түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде: 

« 

Қызылшамен 

сырқаттанушылық 

көрсеткішін 1,0 

деңгейде ұстау 

100 

мың 

халы

ққа 

шаққ

анда 

0,33 1,0 0,1 0,1 0,1   

» 

деген жол алып тасталсын; 

тиімділік көрсеткіштерінде: 

мына: 

« 

1 вакцина 

алушының 

вакцинасына 

кететін орташа 

шығын 

теңге 1 520,2 2 307,3 2 382,25 3 

273,42 

3 431,13   

» 

деген жол алып тасталсын; 



«2014 ж.» деген бағанда: 

 «кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген 

жолдағы «54 625 243» деген сандар «43 698 243» деген сандармен 

ауыстырылсын; 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы 

«295 634 465» деген сандар «291 547 866» деген сандармен ауыстырылсын; 

013 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

күрделі шығыстары» деген бюджеттік бағдарламада: 

тікелей нәтиже көрсеткіштерінде: 

мына: 

« 

ҚР ДСМ Мемлекеттік 

санитариялық- эпидемиологиялық 

қадағалау комитеті аумақтық 

бөлімшелерінің 

жарақтандырылатын 

ұйымдарының саны 

бірлік 33 31 28 22 21   

             » 

деген жол алып тасталсын; 

тиімділік көрсеткіштерінде: 

мына: 

« 

ҚР ДСМ Мемлекеттік 

санитариялық- 

эпидемиологиялық қадағалау 

комитеті аумақтық 

бөлімшелерінің бір ұйымын 

материалдық- техникалық 

жарақтандыру шығынының 

орташа құны 

мың 

теңге 

3608,0 6 

245,3 

9 

298,4 

8 628,5 6 427,9   

» 

деген жол алып тасталсын; 

«2014 ж.» деген бағанда: 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы  

«368 994» деген сандар «95 463» деген сандармен ауыстырылсын; 

014 «Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау» деген бюджеттік бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

тікелей нәтиже көрсеткіштерінде: 

«Шетелге біліктілікті арттыруға және қайта даярлауға жіберілген 

мамандардың саны» деген жолдағы «151» деген сандар «143» деген 

сандармен ауыстырылсын; 

«Ел ішінде біліктілікті арттыруға және қайта даярлауға жіберілген 

мамандардың саны» деген жолдағы «15 203» деген сандар «14 819» деген 

сандармен ауыстырылсын; 



«Шетелден тартылған мамандардың саны» деген жолдағы «15» деген 

сандар «27» деген сандармен ауыстырылсын; 

тиімділік көрсеткіштерінде: 

«Шетелде 1 маманның біліктілігін арттырудың және қайта даярлаудың 

орташа құны» деген жолдағы «2 215» деген сандар «2 213» деген сандармен 

ауыстырылсын; 

«Шет елден 1 маманды тартудың орташа құны» деген жолдағы «2 582» 

деген сандар «2 101» деген сандармен ауыстырылсын; 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы  

«1 390 668» деген сандар «1 364 270» деген сандармен ауыстырылсын; 

 017 «Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер» деген 

бюджеттік бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда:  

тиімділік көрсеткіштерінде: 

«Бір сот-медициналық сараптаманың орташа құны» деген жолдағы  

«13 826,7» деген сандар «14 922» деген сандармен ауыстырылсын; 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы  

«2 498 213» деген сандар «2 696 135» деген сандармен ауыстырылсын; 

019 «Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру» деген 

бюджеттік бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанындағы «бағдарлама бойынша бюджет 

шығыстарының көлемі» деген жолдың «4 299 837» деген сандар «4 837 874» 

деген сандармен ауыстырылсын; 

021 «Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау 

ұйымдарының күрделі шығыстары» деген бюджеттік бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

тікелей нәтиже көрсеткіштерінде: 

«Күрделі жөндеуге қаржыландырылатын ұйымдардың саны» деген 

жолдағы «10» деген сандар «8» деген санмен ауыстырылсын; 

«Жарақтандырылатын ұйымдардың саны» деген жолдағы «45» деген 

сандар «17» деген сандармен ауыстырылсын; 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы 

«6 911 968» деген сандар «6 163 327» деген сандармен ауыстырылсын; 

026 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» деген 

бюджеттік бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы 

«2 648 248» деген сандар «2 653 713» деген сандармен ауыстырылсын; 

029 «Денсаулық сақтау жүйесін реформалау» деген бюджеттік 

бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

004 «Сыртқы қарыздар есебінен» деген кіші бағдарламада: 

«кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген 

жолдағы «843 041» деген сандар «1 020 754» деген сандармен 

ауыстырылсын; 



016 «Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп 

қаржыландыру есебінен» деген кіші бағдарламада: 

«кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген 

жолдағы «5 529 984» деген сандар «6 280 180» деген сандармен 

ауыстырылсын; 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы 

«6 373 025» деген сандар «7 300 934» деген сандармен ауыстырылсын; 

031 «Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды 

енгізу» деген бюджеттік бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы 

«2 066 768» деген сандар «2 400 897» деген сандармен ауыстырылсын; 

036 «Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, 

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету» 

деген бюджеттік бағдарламада: 

тікелей нәтиже көрсеткіштерінде: 

мына: 

« 

Республикалық бюджет қаражатынан 

қаржыландыру жүйесіне кірген 

денсаулық сақтау ұйымдарында 

ТМККК шеңберінде стационарлық 

және стационарды алмастыратын көмек 

түрінде көрсетілген медициналық 

көмектің саны 

адам 

  

 3 

246 

712 

  

2 

050 

000 

  

2 037 

500 

  

2 026 

390 

  

2 016 

688 

  

оның ішінде:         

ТМККК шеңберінде көрсетілген 

стационарлық медициналық көмектің 

саны 

адам  2 

289 

529 

1 

575 

000 

1 543 

500 

1 512 

630 

1 482 

377 

  

ТМККК шеңберінде көрсетілген 

стационарды алмастыратын 

медициналық көмектің саны 

адам  957 

183 

475 

000 

494 

000 

513 

760 

534 

310 

  

»  

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

Стационарлық және стационарды 

алмастыратын көмектің жиынтық 

көлемінде стационарды алмастыратын 

технологиялардың үлес салмағын ұлғайту 

%  29,2 30 30,5 31   

»; 

мына: 

 « 

Консультациялық-

диагностикалық көмек 

көрсетілетін 

қызметтер 

 835 

854 

860 

929 

860 

929 

886 

758 

887 

532 

  



түрінде көрсетілген 

жоғары 

мамандандырылған 

және 

мамандандырылған 

медициналық көмектің 

саны 

» 

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

Консультациялық-

диагностикалық көмек 

түрінде көрсетілген 

мамандандырылған 

медициналық көмектің 

саны 

көрсетілген 

қызметтер 

 835 

854 

860 

929 

860 

929 

886 

758 

887 

532 

  

»; 

тиімділік көрсеткіштерінде: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

«Шетелде 1 науқасты емдеудің орташа құны» деген жолдағы «13 

200,8» деген сандар «15 759,0» деген сандармен ауыстырылсын; 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы 

«213 688 823» деген сандар «223 617 656» деген сандармен ауыстырылсын; 

мына: 

« 

бағдарлама бойынша бюджет 

шығыстарының көлемі 

мың 

теңге 
389 541 

2 034 

381 

3 011 

693 

529 

400 
   

 »; 

деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын: 

 

« 

 Бюджеттік 

бағдарлама 

063 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы 

қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы 

органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының 

мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы 

трансферттер» 

Сипаттамасы Денсаулық сақтау саласының техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білімі бар білікті кадрларын 

даярлауды қамтамасыз ету. Медициналық колледждердің 

оқушыларын, оларға техникалық және кәсіптік білім алу 

кезеңіндегі әлеуметтік қолдау көрсету 

бюджеттік мазмұнына трансферттер және бюджеттік субсидиялар 



бағдарламаның 

түрі 

байланысты беру 

іске асыру 

тәсіліне 

байланысты 

жеке 

ағымдағы/даму ағымдағы 

Бюджеттік бағдарлама 

көрсеткіштерінің атаулары 

өлшем 

бірлігі 

есе

пті 

кез

ең 

жоспарлы 

кезең 

жобалана

тын жыл 

жобаланат

ын жыл 

2

0

1

2 

ж

. 

2

0

1

3 

ж

. 

2014 

ж. 

2

0

1

5 

ж

. 

2

0

1

6 

ж. 

2017 ж. 

2018 ж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тікелей нәтиже 

көрсеткіштері 

Стипендиантта

рдың орташа 

жылдық 

контингенті 

адам   кем 

емес 

9 39

9 

    

түпкілікті 

нәтиже 

көрсеткіштері 

Білім 

алушылардың 

стипендия 

мөлшерін  10 % 

жоғарылатумен 

қамтамасыз 

етілуі 

%   100

% 

    

бағдарлама бойынша бюджет 

шығыстарының көлемі 

мың 

теңге 

 
 

106 

315 
  

  

»; 

069 «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы үлесі» деген 

бюджеттік бағдарламада: 

бюджеттік бағдарламаның түрінде: 

«ағымдағы/даму» деген жолдағы «даму» деген сөз «ағымдағы» деген 

сөзбен ауыстырылсын; 

103 «Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша 

сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл» деген бюджеттік 

бағдарламада: 

«2014 ж.» деген бағанда: 

«бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы 

«3 337 756» деген сандар «4 121 778» деген сандармен ауыстырылсын; 

«Бюджеттік бағдарламалардың жиынтығы» деген 7.2-кіші бөлімде: 

«2014 ж.» деген бағанда:  



«Бюджеттік шығыстардың барлығы» деген жолдағы «655 688 670» 

деген сандар «645 560 616» деген сандармен ауыстырылсын; 

«Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар» деген жолдағы «608 525 011» 

деген сандар «595 925 546» деген сандармен ауыстырылсын; 

«Бюджеттік даму бағдарламалары» деген жолдағы «47 163 659» деген 

сандар «49 635 070» деген сандармен ауыстырылсын; 

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 

ресми жариялануға тиіс. 

 

 

Қазақстан Республикасының 

    Премьер-Министрі                                         К. Мәсімов 
 


