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Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрнінің 

 2019 жылғы қаңтардағы №6 

бұйрығына қосымша  

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2019-2020 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары 

 

№ 

р/с 

Іс-шаралардың атауы Аяқтау нысаны Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі 

1. Нормативтік базаны жетілдіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша ұйымдастыру 

шешімдеры дайындау  

 

1.1 Бақылау-қадағалау және рұқсат ету 

функцияларын, лицензияланатын 

қызмет түрлерінің тізбесіне тексеру 

жүргізу, оларды қысқарту және 

лицензиялар мен рұқсаттарды алу 

тәртібін оңайлату бойынша нақты 

шаралар қабылдау 

ДСМ басшылығына 

оңтайландырылған 

функциялары мен 

басқа да қабылданған 

шаралардің нақты 

тізбесі мен есебі  

 

ҚДСК, ФК 5 шілдеге және 5 

қаңтарға ақпарат 

1.2 Аккредиттелген қауымдастықтар мен 

сараптамалық кеңестердің қатысумен: 

- нормативтік құқықтық актілердің 

жобаларын 

 

 

- денсаулық сақтау саласындағы 

ДСМ басшылығына 

есеп  

 

ҚДССД,  

құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың 

басшылары 

 ДСЦД, 

құрылымдық 

тұрақты, 

ӛткізуге қарай 
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мемлекеттік қызметтердің 

стандарттарын жария талқылау ӛткізу  

бӛлімшелері мен 

ведомстволары 

басшылары 

1.3 Денсаулық сақтау саласындағы 

«жасырын» қызметтерді анықтау 

бойынша жұмыстарды жүргізу және 

оларды мемлекеттік тізіліміне енгізу 

ДСМ басшылығына 

есеп  

 

АжКМ-ға хат 

ДСЦД, 

құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың 

басшылары  

тұрақты, 

ӛткізуге қарай 

1.4 Мемлекеттік қызмет кӛрсету 

мерзімдерін сақтау бойынша 

мониторинг  

ДСМ басшылығына 

ақпарат, тоқсан сайын 

ҚР МҚІСҚА-ға есеп 

ДСЦД, 

құрылымдық 

бӛлімшелері мен 

ведомстволардың 

басшылары  

тұрақты, МҚІСҚА-ға 

тоқсандық есеп 

 

1.5 Ведомстволық бағынысты денсаулық 

сақтау ұйымдарында сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 

жүргізу бойынша жұмысты 

ұйымдастыру 

Бұйрықты және 

бұйрықты іске асыру 

бойынша 

ұсынымдардар 

дайындау 

Денсаулық сақтау 

органдары мен 

ұйымдарының 

басшылары 

мамыр-маусым, қазан-

қараша 2019-2020 

жылдар 

1.6 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тақырыптағы әлеуметтік жобаларды 

қаржыландыруды пысықтау 

Әлеуметтік жоба ҚДССД, СДД, МКҰД, 

МСАЖАД, ҚДСК, ФК 

мамыр-маусым 

 2019-2020 жылдар  

 

1.7 Мемлекеттік сатып алудың 

электрондық порталымен және 

бірыңғай IT-платформамен 

интеграциялау, оның ішінде оларды 

жария талқылау жолымен дәрілік 

заттар мен медициналық бұйымдарды 

ДСМ басшылығына 

есеп  

 

ФК, «СҚ-Фармация» 

ЖШС,  

МСАжАД, ДСЦД 

 

5 шілдеге және 5 

қаңтарға жарты жылда 

бір рет 
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сатып алудың электрондық тетігі 

жүйесін іске асыру мониторингі 

1.8 Дәрілік заттарды бӛлшек саудада 

ӛткізу, баға саясаты 

бұзушылықтарының мониторингі 

ДСМ басшылығына 

есеп 

ФК, «СҚ-Фармация» 

ЖШС,  

МСАжАД, ДСЦД 

 

5 шілдеге және 5 

қаңтарға жарты жылда 

бір рет 

 

1.9 Денсаулық сақтау жүйесіндегі 

«тұрмыстық» жемқорлық ұғымын 

анықтау, денсаулық сақтау 

ұйымдарында осы құбылыстың алдын 

алу және жою жӛніндегі шаралар 

кешенін әзірлеу 

Нұсқаулық хат МКҰД, ҚДСК, 

МӘМСҮД, ІАД,  

«ӘМСҚ» КЕАҚ, ӘЖУ 

2019 жылғы 1 тоқсан 

1.10 Профилактикалық және ұйымдастыру 

шараларының кешенін қабылдай 

отырып, «тұрмыстық» сыбайлас 

жемқорлық фактілері туралы тоқсан 

сайынғы мониторингті қамтамасыз ету 

ДСМ басшылығына, 

әкімдіктерге және 

МҚІСҚА ақпарат 

МКҰД, МӘМСҮД 

ҚДССД, ІАД, 

«ӘМСҚ» КЕАҚ, ӘЖУ 

2019 жылғы  

1 тоқсанның 

қорытындыларынан 

бастап, есепті 

тоқсаннан кейінгі 

айдың 5-күніне тоқсан 

сайынғы ақпарат 

1.11 Қоғамдық ұйымдармен (акциялар, 

диспуттар, дӛңгелек үстелдер, радио-

телехабарлар және т. б.) бірлесіп 

медицина қызметкерлеріне деген 

сенімді арттыру бойынша халықпен 

жұмысты ұйымдастыру) 

хаттамалар ҚДССД, МКҰД, 

ҚДСК, ФК, 

МӘМСҰД,  

 «ӘМСҚ» КЕАҚ 

 

тұрақты 

1.12 Министрліктің сайтында, «Ашық 

бюджеттер» интранет-порталында 

ДСМ бұйрығы ҚД, ИСД,  1 тоқсан 2019 және 

2020 жж 
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тиісті жылға арналған республикалық 

бюджет туралы ақпаратты орналастыру 

1.13 Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың 

транспаренттілік саясатын, оның ішінде 

бюджет қаражатын бӛлу және игеру, 

мемлекеттік сатып алу, сондай-ақ 

денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдары басшыларының табыстары 

мен мүлкі туралы ақпаратты «ашық 

кӛздерде» орналастыру жолымен 

кеңейту 

ведомстволық 

бағынысты ұйымдарға, 

денсаулық сақтау 

басқармаларына 

хаттар 

ӘЖУ, ҚДСК, ФК,  

«ӘМСҚ» КЕАҚ 

2019 жылғы 1 тоқсан 

1.14 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 

мынадай мәсемелер бойынша ішкі 

талдау жүргізу: 

 

- құқықтық актілерде және басқа да 

нормативтік базада сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін анықтау 

 

 

- персоналды басқару, оның ішінде 

кадрлардың ауысуы, мүдделер 

қақтығысын реттеу 

 

- мемлекеттік қызметтерді кӛрсету 

 

- рұқсат беру және рұқсат беру 

ҚР ДСМ және 

ведомстволардың 

бұйрықтары 

 

 

 

ҚДСК, ФК, 

құрылымдық 

бӛлімшелер 

 

 

ПБД, ҚДСК,ФК 

 

 

 

ҚДСК, ФК, МКҰД, 

ҒЖАРД, ДСЦДЗ 

 

ҚДСК, ФК 

ДСМ және 

ведомстволардың 

басшылығына 

ұсынымдармен есеп 
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бақылау-қадағалау функцияларын іске 

асыру 

1.15 Ӛз құзыреті шегінде Денсаулық сақтау 

министрінің тапсырмасы бойынша 

тексеру жүргізу кезінде аудит 

объектілерінің қызметіндегі сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін анықтау 

анықтама ІАД аудит объектілерінің 

тізбесіне сәйкес 

1.16 Құрылымдық бӛлімшелердің, 

ведомстволардың және ведомстволық 

бағынысты ұйымдар мамандарының 

құрамында Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жӛніндегі жұмысты 

ұйымдастыру мәселелері бойынша 

тұрақты жұмыс істейтін жобалық офис 

құру мәселесін қарау 

бұйрықтың жобасы ӘЖУ, ҚДСК, ФК, ІАД 2019 жылғы 1 тоқсан 

1.17 Аумақтық бӛлімшелердің ерекшелігін 

ескере отырып, сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерінің картасын әзірлеу 

тәуекелдер картасы КДСК, ФК    2019 жылғы 1 тоқсан 

2. Сыбайлас жемқорлықты азайту жөніндегі шараларды жетілдіру 

 

2.1  ДСМ -ның, ведомстволардың, 

ведомстволық бағынысты ұйымдардың 

мемлекеттік сатып алудың жылдық 

жоспарларын мемлекеттік сатып алу 

веб-порталында уақтылы 

орналастыруды қамтамасыз ету 

интернет 

ресурстардағы 

жаңарту 

МСАЖАД (жинақтау) 

құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың, 

ведомстволық 

бағыныстағы 

ұйымдардың 

15 қаңтарға дейін жыл 

сайын 
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басшылар 

2.2 ДСМ, ведомстволардың, ведомстволық 

бағынысты ұйымдардың интернет-

ресурстарында мемлекеттік сатып алу 

бойынша конкурстарды 

(аукциондарды) ӛткізу туралы 

хабарландыруларды және 

конкурстардың (аукциондардың) 

қорытындыларын жариялау туралы 

ақпаратты уақтылы орналастыруды 

қамтамасыз ету 

интернет 

ресурстардағы 

жаңарту 

МСАЖАД (жинақтау) 

КДСК, ведомстволық 

бағынысты 

ұйымдардың 

басшылары 

тұрақты 

 

2.3 Ұйым қызметінің қол жеткізілген 

негізгі кӛрсеткіштерінің негізінде 

сыйлықақы тӛлеудің бонустық жүйесін 

енгізуді ескере отырып, ведомстволық 

бағынысты ұйымдардың басшы 

қызметкерлерінің еңбегіне ақы тӛлеу 

және ӛзге де сыйақы беру ережесін 

жетілдіру жӛнінде шараларды қабылдау 

ҚР ДСМ бұйрығы МСАжАД (жинақтау) 

ҚД, ЖБП 

 

2019 жылғы қазан 

 

2.4 Дәрілік заттарды, медициналық 

техниканы және денсаулық сақтауға 

арналған басқа да шығыстарды сатып 

алу кезінде бюджет қаражатының 

тиімді пайдаланылуын бақылау 

ДСМ басшылығына 

есеп 

ФК (жинақтау), ІАД,   

«ӘМСҚ» КЕАҚ, 

ведомстволық 

бағынысты 

ұйымдардың 

басшылары 

жарты жылда бір рет 

есепті кезеңнен 

кейінгі 15-күнге 

2.5 Денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік 

заттар мен медициналық бұйымдарды 

ДСМ басшылығына 

есеп 

ФК (жинақтау), 

МКҰД, «СҚ-

жыл сайын, 1 

маусымға 
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этикалық ілгерілету қағидаларын 

әзірлеу 

Фармация» ЖШС, 

ДЗСҰО 

2.6 Мемлекеттік қызметшілердің және 

ведомстволық бағынысты ұйымдар 

басшыларының 2019-2020 жылдарға 

арналған кірістер туралы 

декларацияларды уақтылы тапсыруын 

қамтамасыз ету 

ДСМ басшылығына 

есеп 

ПБД (жинақтау) 

КДСК, ФК 

31 наурызға дейін 

жыл сайын 

 

2.7 Шектеулер туралы міндеттемелерді, 

қолхаттарды қабылдауды қамтамасыз 

ету, ҰҚК және БП ҚСАЕК арқылы 

қайта қабылданған ДСМ және 

ведомстволар арқылы арнайы 

тексеруден ӛту 

ДСМ басшылығына 

есеп 

ПБД (жинақтау), 

КДСК, ФК 

құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың 

басшылары 

ай сайын 5-күнге 

 

2.8 ДСМ және ведомстволардың 

мамандарына жағымсыз материалдар 

туралы, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнамасын бұзу 

фактілері туралы бұқаралық ақпарат 

құралдарында, әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдарға мониторинг жүргізу 

мониторинг жүргізу 

және ДСМ 

басшылығына есеп 

ЖБ 

 

фактілердің 

анықталуына қарай 

2.9 Қызметкерлердің мемлекеттік қызмет 

туралы заңнаманы, сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылықтарға 

алғышарттар жасайтын «Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік 

ДСМ басшылығына 

ақпарат 

ПБД (бұйрық), ӘЖУ, 

КДСК, ФК 

материалдардың 

түсуіне қарай 

2019-2020 жылдардың 

ішінде  
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қызметшілерінің Этикалық кодексін» 

бұзушылықтары анықталған 

жағдайларда қызметтік тексеру жүргізу 

және тәртіптік комиссиялардың 

отырыстарында материалдарды қарау 

2.10 ДСМ мен ведомствоның интернет-

ресурсында құрылымдық бӛлімшелер 

мен ведомстволардың ӛкілеттіктері 

туралы рұқсат беру құжаттарын және 

ақпаратты алу тәртібі туралы ақпаратты 

жаңартуды қамтамасыз ету 

интернет-ресурс ДСЦД (жинақтау) 

КДСК, ФК, 

құрылымдық 

бӛлімшелердің 

басшылары 

тоқсан сайын және 

қажеттілігіне қарай 

 

 

2.11 Жеке және заңды тұлғалардың 

ӛтініштерімен жұмыс бойынша Колл-

орталықтар ұйымдастыру, «сенім» 

телефондарының жұмысын 

жандандыру 

ДСМ басшылығына 

есеп 

ӘД  

 

тұрақты 

2.12 Мемлекеттік қызмет кӛрсету кезінде 

ДСМ және ведомстволардың және 

олардың аумақтық бӛлімшелерінің 

кеңселері арқылы «жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша құжаттарды 

қабылдауды және беруді жүзеге асыру 

және мемлекеттік қызмет кӛрсету 

карточкасын ресімдеу 

бұйрық ӘД, КДСК, ФК тұрақты 

2.13 Берілетін рұқсат беру құжаттарының 

және оларды алу үшін қажетті 

құжаттардың тізбесін, ӛтініштерді 

интернет- ресурстаны 

бӛлімдер 

КДСК, ФК, 

құрылымдық 

бӛлімшелер 

тоқсан сайын жаңарту 
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қарау және рұқсат беру мерзімдері 

туралы ақпаратты орналастыру және 

ДСМ мен ведомстволардың 

сайттарында кұқсат беру құжаттарын 

беру 

2.14 Қабылдау жәшігі арқылы келіп түскен 

шағымдар мен арыздардың уақтылы 

тіркелуіне бақылау жүргізу   

поштаны алу кестесі ӘД күн сайын 

2.15 ДСМ және ведомство басшыларының 

азаматтарды қабылдау кестесін 

жаңарту 

кесте ӘД тоқсан сайын жаңарту 

 

2.16 Жеке және заңды тұлғалардың 

ӛтініштерін уақтылы және сапалы 

қарау 

ДСМ басшылығына 

тоқсан сайынғы есеп 

ӘД (жинақтау) 

құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың 

басшылары, 

ведомстволық 

бағыныстағы 

ұйымдардың, 

денсаулық сақтау 

басқармаларының 

басшылары 

тұрақты 

2.17 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл, мемлекеттік қызметшілердің 

әдебі және мінез-құлық қағидалары 

мәселелері бойынша кадрлардың 

даярлықтан ӛтуі және біліктілігін 

ДСМ басшылығына 

ақпарат 

ПБД, КДСК, ФК, 

ӘЖУ 

2019 жылғы 1 

тоқсанның 

қорытындыларынан 

бастап, есепті 

тоқсаннан кейінгі 
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арттыруы туралы мәліметтердің 

мониторингі 

айдың 5-күніне тоқсан 

сайынғы ақпарат 

2.18 Мамандар жіберген қаржылық 

бұзушылықтарды қарау арқылы 

бақылаушы органдардың тексеру 

нәтижелерін талқылау 

     Хаттама, есеп ҚД, ІАД, КДСК, ФК бір жылдың ішінде, 

тексеру жүргізу 

шамасына қарай 

2.19 Мемлекеттік қызметшінің қызметін 

бағалау нәтижелерін ескере отырып, 

факторлық-балдық шкала бойынша 

еңбекақы тӛлеудің сараланған 

жүйесіне кӛшу мәселесін пысықтау 

ДСМ бұйрығы ҚД (жинақтау) 

құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың 

басшылары 

2019 жыл 

2.20 Ведомстволар мен олардың аумақтық 

бӛлімшелері басшыларының бақылау-

қадағалау функцияларын жүзеге 

асыратын мамандардың кәсіпкерлік 

саласындағы заңнама, әкімшілік құқық 

бұзушылықтар, Рұқсаттар және 

хабарламалар туралы заңнама 

талаптарын сақтауын қамтамасыз ету, 

оларды осы мәселелер бойынша 

тұрақты оқыту 

ДСМ басшылығына 

ақпарат 

КДСК, ФК, 

аумақтық 

бӛлімшелердің 

басшылары 

5 шілдеге және 5 

қаңтарға жарты жылда 

бір рет 
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2.21 Ведомстволардың және олардың 

аумақтық бӛлімшелерінің 

қызметкерлері тарапынан бақылау-

қадағалау функцияларын жүзеге асыру 

кезінде кәсіпкерлік субъектілерінің 

құқықтарына қысым жасау фактілері 

анықталған жағдайда мән-жайлар 

анықталғанға дейін мамандарды ӛз 

міндеттерін орындаудан шеттетуге 

дейін жедел шаралар қабылдау 

ДСМ басшылығына 

ақпарат 

КДСК, ФК 

аумақтық 

бӛлімшелердің 

басшылары 

жедел шаралар 

қабылдай отырып, 

ДСМ-ді дереу 

хабардар ету 

2.22 Ведомстволар мен олардың аумақтық 

бӛлімшелерінің, ведомстволық 

бағынысты ұйымдарының, денсаулық 

сақтау басқармалары басшыларының 

сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтардың алдын алу және 

ескерту жӛніндегі іс-шаралар 

жоспарын әзірлеу және бекіту, 

кӛрсетілген іс-шаралар жоспарының 

орындалуы туралы есепті ДСМ-ге 

2019-2020 жылдарға арналған ұсынуды 

қамтамасыз ету 

ДСМ басшылығына 

ақпарат  

ӘЖУ, КДСК, ФК, 

ведомстволық 

бағынысты 

ұйымдардың 

басшылары, аумақтық 

бӛлімшелер, 

денсаулық сақтау 

басқармаларының 

1 тоқсан 2019 жылы 

2.23 ДСМ, ведомстволар, Денсаулық сақтау 

басқармалары, ведомстволық 

бағынысты ұйымдардың кеңестері мен 

алқаларында сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алу және оған қарсы іс-қимыл 

ДСМ басшылығына 

ақпарат 

ӘЖУ, құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың 

басшылары, 

ведомстволық 

жарты жылда бір рет 
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мәселелерін қарау бағыныстағы 

ұйымдардың, 

денсаулық сақтау 

басқармаларының 

басшылары 

2.24 Қоғамдық ұйымдар арқылы медицина 

қызметкерлерінің арасында сыбайлас 

жемқорлық кӛріністері фактілері 

бойынша халықпен кері байланысты 

ұйымдастыру 

ДСМ басшылығына 

ұсыныс 

 ӘЖУ, ҚДССД, КООЗ, 

ФК, жұртшылықпен 

байланыс 

тұрақты 

 

 

2.25 Жоғары оқу орындары мен 

колледждерде саясаттың негізгі 

бағыттары (Академиялық адалдық, 

ашықтық, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл және т. б.) бойынша іс-

шаралардың толық кешенін жүзеге 

асыруға мониторинг жүргізу 

ДСМ басшылығына 

ақпарат  

ҒЖАСД (жинақтау) 

ведомстволық 

бағынысты жоғары 

оқу орындарының 

басшылары 

5 шілдеге және 5 

қаңтарға жарты жылда 

бір рет 

2.26 Медицина қызметкерлерінің тарапынан 

қызметтік этиканы және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзуға 

жол бермеу мақсатында денсаулық 

сақтау органдары мен ұйымдары 

басшыларының сауаттылығын арттыру 

семинар-сабақтар ӘЖУ,  

құрылымдық 

бӛлімшелердің, 

ведомстволардың 

және ведомстволық 

бағынысты 

ұйымдардың 

басшылары 

2019-2020 жылдар 

бойы 

 

2.27 Мемлекеттік қызметтерді электрондық 

форматқа кӛшіру 

АЖММ-ға ақпарат ДСЦД (жинақтау) 

КДСК, ФК, 

Тұрақты 
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құрылымдық 

бӛлімшелердің 

басшылары 

2.28 ДСМ және ведомствоның интернет-

ресурсында мемлекеттік қызметтер 

туралы ақпаратты жаңартуды 

қамтамасыз ету 

интернет-ресурс ДСЦД (жинақтау) 

КДСК, ФК, 

құрылымдық 

бӛлімшелердің 

басшылары 

тұрақты 

2.29 Дәрілік заттарды ӛндіру (GMP), сондай-

ақ дәрі-дәрмектерді кӛтерме (GDP) 

және бӛлшек саудада сату (GPP) 

бойынша халықаралық стандарттар 

сертификаттарын берудің мемлекеттік 

қызметтер тізілімін уақтылы жаңарту 

ДСМ басшылығына 

мониторинг және есеп 

жүргізу  

ФК, КДСК тоқсан сайын 

2.30 Министрлікте және оның ведомстволық 

бағынысты ұйымдарында ішкі 

бақылау/аудит жүргізу кезінде 

анықталған сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдері туралы ақпарат 

Министрге ақпарат ІАД, МСАЖАД тоқсан сайын 

2.31 Сыбайлас жемқорлық кӛріністері 

фактілеріне шағымдар мен күдік 

кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл жӛніндегі органдарға жедел 

ден қоюды қамтамасыз ету және 

материалдарды беру 

ДСМ басшылығына 

ақпарат 

ӘЖУ, ПБД  тұрақты 

 

 

2.32 ҚР ДСМ интернет – ресурсында мәліметтерді ҚР ДСМ ӘЖУ, ДСЦД тоқсан сайын  
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«Мемлекеттік қызметтің имиджі» 

бӛлімінде мәліметтерді уақтылы 

ӛзектендіру 

интернет-ресурсында 

орналастыру 

 

2.33 Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 

қызметкерлерімен Мемлекеттік қызмет 

туралы заңнаманы, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және 

Мемлекеттік қызметшілердің этикалық 

Кодексін зерделеу бойынша құқықтық 

жалпы оқытуды жүргізу 

құқықтық оқыту ЗҚД, ӘЖУ тоқсан сайын  

2.34 Кешенді қауіпсіздіктің нысаналы 

индикаторлары негізінде «МӘМСҚ» 

КЕАҚ филиалдары қызметінің 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мониторингі, оның ішінде: денсаулық 

сақтау субъектілерінің арасында 

медициналық қызметтердің кӛлемін 

таңдау және орналастыру жӛніндегі 

ӛңірлік комиссиялардың шешімдері 

(хаттамалары). Денсаулық сақтау 

субъектілерінің шарттық 

міндеттемелерді орындау мониторингі 

актілерінің 

Министрліктің 

басшылығына 

анықтама 

МӘМСҮД, «ӘМСҚ» 

КЕАҚ 

5 шілдеге және 5 

қаңтарға жарты жылда 

бір рет 

2.35 Қазақстан Республикасының 2015-2025 МҚІСҚА ақпарат ӘЖУ, құрылымдық жыл сайын 5 қаңтарға 



15 

 

 

 

жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске 

асыру жӛніндегі Жоспардың орындалу 

барысы туралы ақпарат беру 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың 

басшылар 

 

 

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы насихат 

3.1 Денсаулық сақтау саласындағы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жӛніндегі медиа-жоспарды бекіту 

медиа-жоспар баспасӛз қызметі  

(жинақтау), 

құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың 

басшылары 

жыл сайын 15 

қаңтарға 

 

3.2 Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 

туралы ақпараттық материалдар 

дайындау, оларды ДСМ интернет-

ресурсында орналастыру және БАҚ-қа 

тарату 

интернет-ресурс, 

БАҚ жариялау 

баспасӛз қызметі  

(жинақтау) 

құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың 

басшылар 

медиа-жоспар сәйкес 

 

3.3 МҚІСҚА, «Нұр Отан» партиясы, БП, 

ҰКП ӛткізетін сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы тақырыпқа арналған акцияларға 

қатысу 

тиісті іс-шараларға 

қатысу 

ӘЖУ,   

құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың, 

денсаулық сақтау 

басқармаларының 

басшылары 

іс-шаралардың 

ӛткізілуіне қарай жыл 

бойы 

 

3.4 Медицина қызметкерлерінің тарапынан 

халықтың ӛтініштеріне, БАҚ-та 

жарияланымдарына, әлеуметтік 

ДСМ, МҚІСҚА 

басшылығына ақпарат 

баспасӛз қызметі , 

ӘЖУ, ЖБД, КДСК, 

ФК, «ӘМСҚ» КЕАҚ, 

тоқсан сайынғы 

мониторинг, ақпарат 

тоқсан сайын, есепті 
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желілерде сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарға арналған сигналдарға 

мониторинг жүргізуді ұйымдастыру 

және расталған жағдайда сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жӛніндегі 

органдарға материалдарды жедел ден 

қою және беру 

ведомстволық 

бағынысты ұйымдар, 

денсаулық сақтау 

басқармалары 

тоқсаннан кейінгі 

айдың 5-күніне 

3.5 Медицина қызметкерлерніңі арасында 

сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылық фактілері туралы БП 

ҚСАЕК материалдарын тоқсан сайын 

сұрату және талдау 

ДСМ, МҚІСҚА 

басшылығына ақпарат 

ӘЖУ, ПБД себептер мен 

алғышарттарға талдау 

жүргізу 

4. Конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу 

4.1 Ӛңірлерде МҚІСҚА-мен бірлесіп 

«медициналық мекемелерде сыбайлас 

жемқорлыққа ықпал ететін негізгі 

себептер мен жағдайлар» тақырыбына 

дӛңгелек үстелдер ӛткізу 

ДСМ басшылығына 

ақпарат 

МКҰД (жинақтау), 

КДСК, ФК, ҒЖАСД, 

МСАЖАД,  

денсаулық сақтау 

басқармаларының 

және ведомстволық 

бағынысты 

ұйымдардың 

басшылары 

тоқсан сайын  

 

4.2. Семинарларда, кеңестерде, оның 

ішінде ӛңірлермен бейнеконференц-

байланыс режимінде, МҚІСҚА 

кӛздерінен әлемдегі, Қазақстандағы 

және денсаулық сақтау саласындағы 

хаттама КДСК, ФК, ПБД, ЗҚД, 

ӘЖУ, денсаулық 

сақтау басқармасы 

материалдардың 

жаңаруына қарай 
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сыбайлас жемқорлықтың жай-күйі 

туралы ақпаратты талқылау 

4.3 Ӛңірлерде МҚІСҚА-мен бірлесіп 

«Тегін медициналық кӛмектің кепілдік 

берілген кӛлемі шеңберінде және 

әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жүйесінде сатып алуды ӛткізудегі  

шетелдердің және Қазақстан 

Республикасының тәжірибесі: 

автоматтандыру және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» 

тақырыбына конференция ӛткізу 

ДСМ басшылығына 

ақпарат 

МӘМСҮД (жинақтау) 

«ӘМСҚ» КЕАҚ, 

МКҰД 

денсаулық сақтау 

басқармасы 

2019 жылғы 3 тоқсан 

2020 жылғы 3-тоқсан 

4.4 МҚІСҚА, «Нұр Отан» партиясы, БП, 

ҰКП, қоғамдық ұйымдар ӛткізетін 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тақырыптағы акцияларға қатысу 

тиісті іс-шараларға 

қатысу хаттамалары 

ӘЖУ (жинақтау) 

денсаулық сақтау 

басқармаларының 

және ведомстволық 

бағынысты 

ұйымдардың 

басшылары 

іс-шаралардың 

ӛткізілуіне қарай м 

4.5 ДСМ құрылымдық бӛлімшелері мен 

ведомстволық бағынысты 

ұйымдарының қатысуымен 

мемлекеттік сатып алу туралы 

заңнамаға енгізілген ӛзгерістер мен 

толықтыруларды түсіндіру бойынша 

оқыту семинарларын ӛткізу 

ДСМ басшылығына 

ақпарат 

МСАЖАД (жинақтау) 

құрылымдық 

бӛлімшелер мен 

ведомстволардың, 

ведомстволық 

бағыныстағы 

ұйымдардың 

басшылары 

2019 жылғы 4-тоқсан 
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4.6 Ведомствоның аумақтық 

департаменттерінде мемлекеттік 

қызметшілердің Этикалық кодексі 

талаптарының сақталу деңгейін 

арттыру бойынша семинар-кеңестер 

ӛткізу 

ДСМ, МҚІСҚА 

басшылығына ақпарат 

ӘЖУ, КДСК, ФК шығу кестесіне сәйкес 

4.7 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл мәселелері бойынша ӛңірлік 

семинар-кеңестер ӛткізу 

хаттамалар КДСК, ФК, ӘЖУ кестеге сәйкес 

 

 


