Облыстық денсаулық сақтау басқармасының 2018 жылға арналған
бюджеттік жобасының түсіндірме жазбасы
Денсаулық
сақтау
басқармасының
шығындарына
теңге
қарастырылған, соның ішінде :
2018 жылға – 3 096 595 мың теңге;
2019 жылға – 3 238 931 мың теңге;
2020 жылға – 3 237 901 мың теңге.
Денсаулық сақтау басқармасы өз жұмысын жоспарлы түрде халық
денсаулығының деңгейін 30 дамыған ел қатарына теңестіру жұмыстарын
атқарады, соның аясында 11 бюджеттік бағдарламалар атқарылатын болады.
Қазіргі бюджеттік бағдарламалар
«Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау аясында мемлекеттік
саясатты жүзеге асыру қызметтері» 001 бағдарламасы бойынша жалпы
соммасы 86824,0 мың. теңге көлеміндегі шығындар қарастырылған, соның
ішінде:
111 Еңбек ақы
44 463,0
113 Өтемақы төлемдері
904,3
121 Әлеуметтік салық
2 401,0
122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру
2 000,8
қорына әлеуметтiк аударымдар
124 Міндетті әлеуметтік медициналық
1 333,9
сақтандыруға аударымдар
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы
1 287,0
төлеу
135 Техникалық персонал бойынша жұмыс
161,1
берушілердің жарналары
149 Өзге де қорларды сатып алу
11 158,0
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
2 500,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы
12 192,7
төлеу
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк
8 422,2
сапарлар
Жоғарыда көрсетілген шығындар Денсаулық сақтау басқармасы
аппаратының қызметін қамтамасыз етуге жұмсалатн болады (еңбек ақы,
канцеляриялық және басқа да тауарлар, байланыс қызметтерінің ақысы,
іссапар шығындары және т.б.)
Тікелей нәтиже көрсеткіші: Денсаулық сақтау басқармасының
штатының жасақталуы 2018 жылы – 29 шт.бірлікті құрады.
«Кадрлардың білімін жетілдіру және қайта даярлау» 003
бағдарламасы бойынша жалпы соммасы 65 393,0 мың теңге шығын
қарастырылуда, соның ішінде:
159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» 21 492,0 т.т.
161 «Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар» 6 446,0 т.т.
162 «Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар» 12 831,0 т.т.

322 «Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер» 24 624,0 т.т.
Осы бағдарлама бойынша денсаулық сақтаудың мемлекеттік мекемелері
кадрларына арналған семинарлар, мастер-класстар, тренингтер, білімін
жетілдіру және қайта даярлау, және Қазақстан аумағынан тыс жерлерде
оқыту жүргізіледі.
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
- 2018 жылы еліміздің ішінде білімін жетілдіру және қайта даярлауға
жолданған мамандар саны 880 адамды құрады.
- 2018 жылы шет елдерде білімін жетілдіру және қайта даярлауға жолданған
мамандар саны 7 адамды құрады.
- 2018 жылы семинар, мастер-класс, симпозимдар, форумдар өткізу туралы
жоспарлар саны – 20 іс-шараны құрады.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші:
Білімін жетілдіру және кадрларды қайта даярлау, семинарлар, мастеркластар, симпозиумдар, форумдар – 100 %- ды құрады.
«Ана мен бала денсаулығын қорғау қызметтері» 006 бағдарламасы
бойынша жалпы соммасы 176 079,0 мың теңге, соның ішінде:
111 Еңбек ақы
112 456,0
113 Өтемақы төлемдері
5 906,0
121 Әлеуметтік салық
6 073,0
122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру
5 060,0
қорына әлеуметтiк аударымдар
123 Мiндеттi сақтандыру жарналары
53,0
124 Міндетті әлеуметтік медициналық
1 687,0
сақтандыруға аударымдар
141 Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу
14 500,0
142 Дәрілік заттар және медициналық
650,0
мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып
алу
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын
1 578,0
сатып алу
149 Өзге де қорларды сатып алу
15 035,0
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
9 015,0
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
480,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы
2 648,0
төлеу
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк
920,0
сапарлар
169 Өзге де ағымдағы шығындар
18,0
Бұл шығында «Үміт балалар үйі» ММ-інде жатқан балалардың күтіміне
жұмсалатын болады(контингент – 80 бала)
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
2018 жылы жетім балаларға, ата-ана қарауынсыз қалған балалар, тұрмыс
құрмаған жас аналардың балаларына, және де ойлау қабілетінің және дене
дамуының ақауы бар балалар – 80 бала.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші:

Жетім және ата-ана қарауынсыз қалған балаларға уақытылы көрсетілген
көмек.
«Туберкулез, инфекциалық ауру, психологиялық ауытқулар мен
мінез-құлық ауытқулары бар, психобелсенді дәрілік заттар ішетін
адамдарға көрсетілетін медициналық көмек» 009 бағдарламасы бойынша
жалпы соммасы 67 320,0 мың.теңге, соның ішінде:
Еңбек ақы 56 909,0 т.т.
Өтемақы төлемдері 3 638,0 т.т.
Әлеуметтік салық, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру
қорына әлеуметтiк аударымдар 5 634,0 т.т.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар
1139,0 т.т.
Көрсетілген шығындар туберкулезбен аурушыларға және алдын алу
шараларына жұмсалатын болады.
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
400 балаға медициналық көмек көрсетілді.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші: туберклездің алдын-алу және емдеу.
«Амбулаторлық деңгейде дәрілік заттар және балалар мен жеке
тұрғылықты халықтың арнайы тобына арналған емдік тағамдармен
қамтамасыз ету» 014 бағдарламасы бойынша 142 937,0 мың.тенге.
Бұл шығындар амбулаториялық деңгейде арнайы категориядағы
халықты дәрілік заттармен қамтамасыз етуге арналған.
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
2018 жылы амбулаториялық деңгейде халықтың арнайы категориясын
дәрілік заттармен қамтамасыз етілгендер саны – 1800 адам.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші: тұрғындардың арнайы категориясын
уақытылы және сапалы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету.
«Азаматтардың жергілікті жерден тыс жерлерде емделуіне ақысыз
немесе жеңілдікпен жол жүрумен қамтамасыз ету» 016 бағдарламасы
бойынша 23 751,0 мың. теңге:
159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» 75,0 т.т.
322 «Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер» 23 676,0 т.т.
Бұл шығындар азаматтардың медициналық мекемелерді таңдау еркін
қолдана отырып, Астана және Алматы қалаларындағы республикалық
клиникаларда жоғарыквалификациялы медициналық көмек алу үшін жол
жүру шығындарын өтеуге жұмсалады.
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
Жоғарымамандандырылған медициналық көмек көрсетуге
республикалық медициналық мекемелерге жолданған емделушілер мен
қасына еріп баратын тұлғалар саны 2018 жылы - 2300 адам.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші:
Жоғарымамандандырылған медициналық көмектің қол жетімділігімен
қамтамасыз ету - 100%

«Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық-аналитикалық қызмет»
018 бағдарламасы бойынша жалпы соммасы 60 676,0 мың теңге, соның
ішінде:
Еңбек ақы 47 820,0 т.т.
Өтемақы төлемдері 4 734,2 т.т.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
аударымдар 717,3 т.т.
Банк қызметтері 123,4 т.т.
Бұл қаражат облыс бойынша ортақ бір ақпараттық кеңістік құру және ҚР
денсаулық сақтау саласын «Денсаулық» мемлекеттік дамыту бағдарламасына
мониторинг жүргізуге жұмсалатын болады.
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
бірыңғай жинау, сақтау және ақпаратты талдау жүйесін, оңтайландыру
схемаларын және мерзімін қысқарту, ақпарат беру, ақпаратқа жедел қол
жеткізуді қамтамасыз етуді ұйымдастыру 2018 жылы - 31 бағдарламалар.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші:
Енгізу және ақпараттық жүйемен қамтамасыз ету шараларының жасалған
шарттарға байланысты орындалу көлемі – 100 %.
«Халыққа иммунопрофилактика жүргізу үшін вакциналар мен
басқа да медициналық иммунобиологиялық дәрілік заттармен
қамтамасыз етуге орталықтандырылған сатып алулар» 027
бағдарламасы бойынша жалпы соммасы 104 531,0 мың теңге.
Бұл қаражат халыққа иммунопрофилактика жүргізу үшін
вакциналармен (А вирустық гепатитіне, тұмау, сібір жарасы, табиғи
ошақтарда туляремия қарсы) қамтамасыз етуге жұмсалады.
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
Вакцина алғандар саны 2018 жылы –54 759 адам.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші:
халықтың жоспарлы екпе алуға жататын тобын екпемен кемдегенде 95%
қамту.
«Арнайы медициналық жабықтау облыстық базасы» 029 бағдарламасы
бойынша жалпы соммасы 52 991,0 мың теңгені, соның ішінде:
111 Еңбек ақы
30 415,0
113 Өтемақы төлемдері
1 341,0
121 Әлеуметтік салық
1 642,0
122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру
1 369,0
қорына әлеуметтiк аударымдар
123 Мiндеттi сақтандыру жарналары
71,0
124 Міндетті әлеуметтік медициналық
456,0
сақтандыруға аударымдар
144 Отын, жанар-жағар май материалдарын
1 500,0
сатып алу
149 Өзге де қорларды сатып алу
432,0
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
5 020,0
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу
666,0
154 Үй-жайды жалға алу төлемдерi
756,0

159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы
8 615,0
төлеу
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк
608,0
сапарлар
169 Өзге де ағымдағы шығындар
100,0
Бұл қаражат мобилизациялық резервінің меншігін сақтайтын Арнайы
медициналық жабдықтау базасы» ММ қызметіне бағытталатын болады.
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
Мобилизациалық дайындық үшін ұзақ уақыт сақтауда тұратын құнды
заттардың қауіпсіздігі.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші: денсаулық сақтау ұйымдарының
мобилизациялық дайындығы – 100 %.

«Денсаулық сақтау саласының медициналық ұймдарының күрделі
шығындары» 033 бағдарламасы бойынша жалпы соммасы 1 938 566,0 мың
теңге көлемінде медициналық жабдықтар алуға арналған.
Бұл шығындар денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстарына
және
материалдық-техникалық
базаны
нығайтуға
бағытталған
республикалық бюджеттен бөлінетін жалпы сипаттағы трансферттер болып
табылады.
Тікелей нәтиже көрсеткіші: 2018 жылы 82 бірлік медициналық
техникалар және материалдық емес активтер сатып алынды
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші: жабдықталудың ең төменгі нормативі
69,8 % -дан бастап медициналық ұйымдардың материалдық-техникалық
базасын нығайту.
«Ұйымдарда техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі білімі бар
мамандарды дайындау» 043 бағдарламасы бойынша жалпы соммасы
377 527,0 мың. теңге, соның ішінде:
Еңбек ақы
169 862,3,0
Өтемақы төлемдері
8 908,3
Әлеуметтік салық
9 172,6
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына
7 643,8
әлеуметтiк аударымдар
Міндетті әлеуметтік медициналық
2 547,9
сақтандыруға аударымдар
Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып
3 854,8
алу
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
9161,2
Электр қуаты
1 144,1
Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер
7 842,9
Стипендии
148 862,0
3350,0
Азық-түлік
Бұл шығындар мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын
студенттердің жекелеген санаттарына арналған демалыс күндері кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім беру, стипендия және жеңілдіктерге арналған
өтемақы төленетін мамандарды даярлауға жұмсалатын болады.

Тікелей нәтиже көрсеткіші:
Жоспар бойынша 2018 жылы орта есеппен алғанда жыл сайын
колледждерде оқитын стипендианттар саны – 836 адамды құрады.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші: денсаулық сақтау саласын кадрлармен
қажеттілігін қамтамасыз ету 100 %.
Біздің өзектіленген шешімдеріміз бойынша заманауи медициналық
технологияларды дамыту үшін қосымша 2 221 800,0 мың. теңге қажет, оның
ішінде:
-2015 жылдың 20 шілде күнгі №600 «Денсаулық сақтау саласындағы
ақпараттандыру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау Министрінің бұйрығы 2009 жылғы 18 қыркүйек күнгі
Қазақстан Республикасының Кодексінің тармақшасына сәйкес «Халықтың
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 1 тармағы 6 бабы
бойынша жасалған және Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қараша
күнгі №405-V «Міндеттті медициналық сақтандыру туралы» заңын орындау
мақсатында қазіргі таңда электрондық құжат айналымды (электрондық
денсаулық төлқұжаты) енгізу жоспарлануда. Орталық аудандық
ауруханаларға медициналық деректерді (электрондық денсаулық сақтау)
сақтау және өңдеудің ақпараттық жүйесін енгізу үшін 158 500,0 мың теңге
сомасында қаражат қажет.
-бұлтты технологиялық жүйені сатып алу үшін (ЯДРО - медициналық
деректерді жинау, сақтау және өңдеуге (электронды денсаулық сақтау)
135 000,0 мың теңге.
-«Қазақстан Республикасындағы жедел медициналық көмек көрсету ережесін
бекіту туралы» №317 бұйрықтың орындалуына байланысты бірыңғай
АМСК-ақпараттық жүйе бойынша барлық медициналық ұйымдар үшін
«Диспетчерлік ақпараттық жүйе» бағдарламалық кешенін сатып алуға
54 880,0 мың теңге.
-Облыстық қан орталығына InfoDonor ақпараттық бағдарламасын сатып алу
үшін 32,600.0 мың теңге қажет, және аталған шығындарға қаражат бөлу
келесі мемлекеттік бағдарламалардың және нормативтік құқықтық актілердің
орындалуына және іске асырылуына мүмкіндік береді:
2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық сақтау» мемлекеттік
бағдарламасының
5.7.3-тармағы,
электрондық
денсаулық
сақтау
ресурстарына қолжетімділік және қажетті ақпаратты үнемі енгізу
медициналық
және
фармацевтикалық
субъектілерді
лицензиялау,
аккредиттеудің алғышарты болады;
7
бөлім.
28-баптың
5-тармағы,
37-бабы
4-тармақ.
Қазақстан
Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі
туралы» Кодексінен барлық медициналық мекемелерді, сондай-ақ облыстық
трансплантат орталығының пациенттерін қамтамасыз ету үшін қан донорлық
компоненттерінің қауіпсіздігін қосымша қамтамасыз ету технологиясын
кеңейту қажет.
7-тармақ «Қан орталығын ақпараттық басқару». 06.01.2014 ж. ҚР ДСМ «Қан
қызметі саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары
үшін аккредиттеу стандарттарын бекіту туралы»;

- бекітілген «Қан қызметінің 2016-2020 жж. даму тұжырымдамасына» сәйкес,
7 тарау. 26 бап 3-тармақ, 27бап,. 28-бап, 5-тармақ, 37 бап 4-тармақ «Қан
қызметінде бірыңғай ақпараттық кеңістікті құру міндетін шешу үшін
бағдарламалық өнімдерді жасау бойынша техникалық тапсырманы әзірлеу,
сондай-ақ медициналық орталықтарда қан орталығын және құю
қондырғыларын жабдықтауға арналған компьютерлік және басқа
жабдықтарды сатып алу бойынша шаралар қабылданатын болады».
«Облыстық қан орталығы» МКК - «Info Donor» ақпараттық жүйесі әлі іске
асырылмаған Қазақстан Республикасының қан қызметінің 2 кәсіпорынының
бірі. Бұл бағдарламалық пакет Қазақстан Республикасының 15 қан
орталығында қолданылады.
2015 жылдың 16 қыркүйегіндегі №405-V «міндетті әлеуметтік сақтандыру
туралы»Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру мақсатында
электрондық паспортты ақпараттық бағдарламаны енгізуге байланысты
компьютерді медициналық жабдықтармен қамтамасыз етуге 280 млн. теңге
қажет.
03.07.2017 жылғы №450 «Қазақстан Республикасында жедел
медициналық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Бұйрығын орындауға
қатысты және «Денсаулық сақтау объектілерінің желісін дамыту және қолдау
үшін жергілікті бюджеттен жеткілікті қаражат бөлу қажеттігі туралы,»
5.5.3.4 тармағы, 2016-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау саласын дамытуға бағытталған Мемлекеттік «Денсаулық»
бағдарламасы., 01/15/2016 Президентінің № 176 Жарлығымен, орталық
аудандық ауруханаларға 13 бірлік УАЗ автокөлігімен қамтамасыз етуге
71110,0 теңге, Ақтөбе қаласының емханаларын «Нива-Шевроле» 9 бірлік
автокөлігімен қамтамасыз ету үшін 52200,0 теңге. Медициналық
қызметкерлермен бірге жүретін науқастарды тасымалдау үшін жалпы
алғанда 123 310 мың теңге көлемінде қаражат қажет.
«Облыстық қан орталығы» МКК-на арнайы автокөлік сатып алу үшін
5470,0 мың теңге қажет. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігінің «Облыстық қан орталығы» МКК-нің арнайы кезеңге
жұмылдыру дайындығы жағдайы туралы, сондай-ақ 20.01.2012 ж. № 20
санаттағы «Құпия» хатының негізінде туралы ақпараттарды ескере отырып,
2017 жылы Ақтөбе облысында жоспарлау бойынша «Республикалық арнайы
медициналық көмек көрсету орталығы» ММ. Республикалық әскериэкономикалық жаттығуларды (ВЭН) өткізу өндірістік қажеттілікке арналған
арнайы көлік құралдарын қажет етеді.
1989 жылғы
5 қабатты 8080,0 м2, құрайтын Мугалжар ОАА
ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, едендерді жаңғырту,
қабырғаларды кафельмен қаптау, сөндіргіштерді орнату, есіктерді орнату,
жылыту жүйесін жөндеу, қоршауларды жөндеу үшін 126 365 мың теңге
қажет.
Шұбарқұдық ауылындағы «Темір ауданының туберкулезге қарсы
ауруханасы» МКК-ның күрделі жөндеуі 8783,0 мың теңгеге жоспарланған.
құрылыс кешені МКК Мәртөк ОАА шатыр және қабырғасындағы тас
қасбеттерін жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін ЖСҚ әзірлеуге 2240,0 мың.
теңге қажет.

Туберкулезге қарсы кабинеттер корпусы және Айтекеби ОАА мен ас
блогының арасынан өтер жолды жөндеу жұмыстарына 14711,0 мың теңге
қажет.
Бiлтабан ауылдық округінің МП жөндеуге. 13002,0 мың теңге (621
адам, 1970 жылы салынған 118,9 шаршы метр) және Құрсай 11748,0 мың
теңге. (210 адам, құрылыс жылы 1979 177,3 шаршы метр) Қобда ауданының
МП жөндеу жұмыстарына 24 750,0 мың теңге қажет. Шатырларды ауыстыру,
линолеумін жаңарту, сылақ және сызаттарды кетіру жұмыстары.
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан
Республикасының Кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Еңбек
кодексі, «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жыл сайын
медициналық және фармацевтикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және
қайта даярлау бойынша жүргізіледі, мамандарды даярлау (репродуктивті,
эмбриолог, цитогенетикалық емдеу) бедеулік IVF және IVF + ICSI).
Израильде оқыту 47 488,6 мың теңге, Кореяда - органдарды
трансплантациялау дағдыларын жетілдіруді оқытуы 10964,6,0 мың теңге,
Англияда «созылмалы ауруларды басқару» бойынша 10 адам оқыту
22,133,8,0 мың теңгені құрайды.
2018 жылға жоспарланған денсаулық сақтау объектілер құрылысы
келесідей жоспарланған.
6 дәрігерлік амбулатория (Ебейті ауылы және Байғанин ауданында
Кемерші, Қобда ауданында Білтабан ауылы, Жайсан ауылы, Марттөк ауданы,
Мұғалжар ауданы, Жем ауылында, Ойыл аудынында Көптоғай ауылы),
2 қосымша дәрігерлік амбулаториясы (Қобда ауданы Алия ауылында
дәрігерлік амбулатория және Мұғалжар ауанында Ақкемер ауылында
дәрігерлік амбулатория), 5 медициналық пункті (Байғанин ауданында
Қаражар ауылы, Мәртөк ауданында Казанка және Коминтерн ауылдары,
Темір ауданында Еңбекші ауылы және Шалқар ауданында Қаратоғай ауылы)
1 фельдшерлік акушерлік пункті (Темір ауданы Тасқопа ауылында).

Басқарма басшысы
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