
  Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қалалық психикалық денсаулық 

орталығы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау 

анықтамасы 

 

10.08.2020 ж. 

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді ішкі талдау бойынша тексеру жүргізу 

үшін Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қалалық психикалық денсаулық 

орталығы» ШЖҚ МКК (бұдан әрі - ҚПДО) директоры м.а. 2020 жылғы 04 

тамыздағы №91-1п бұйрығымен мынадай құрамда комиссия құрылды: 

 

Г.Т.Бектаева  

 

ҚПДО директорының емдеу жұмысы 

жөніндегі орынбасары, комиссия 

төрайымы 

 

Л.Г.Гом  

 

ҚПДО директорының қаржы-

экономикалық мәселелер жөніндегі 

орынбасары 

 

А.Т.Айтжанова  

 

ҚПДО пациенттерді қолдау және ішкі 

бақылау қызметінің басшысы 

 

С.А.Кадырмолаева  

 

  ҚПДО АРБ бөлімінің бастығы 

 

Х.А.Якупова    ҚПДО консультант заңгер 

  

  

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы 

№12 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 

жүргізудің үлгі қағидаларына» сәйкес ҚПДО құрылымдық бөлімшелерінде 

мына бағыттар бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 

жүргізілді: 

 1.   Ұйым қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін анықтау. 

 2.   Ұйымның ұйымдастыру-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерді анықтау: 

 -   денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік қызметті көрсету сапасы; 

 -   жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау сапасы; 

 -   қызметтік этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама 

нормаларын сақтау; 

 - қаржы блогы. 

 1.   ҚПДО өзінің қызметін жүзеге асырған кезде мына нормативтік 

құқықтық актілерді басшылыққа алады: 

-     Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексі; 

- «Қазақстан Республикасы халқына психикалық денсаулық саласындағы 

медициналық-әлеуметтік көмекті ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» 



Қазақстан Респпубликасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

2016 жылғы 08 ақпандағы №95 бұйрығы; 

- «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту 

туралы» ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 

27 сәуірдегі №272 бұйрығы (2019 жылғы 27 қыркүйектегі өзгерістермен және 

толықтырулармен). 

-  «Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамдарды медициналық 

қарап-тексеруден өткізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 20 наурыздағы №166 бұйрығы 

(2019 жылғы 19 шілдедегі өзгерістермен және толықтырулармен). 

-  «Стационарлық көмек көрсету қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 

29 қыркүйектегі №761 бұйрығы (2020 жылғы 03 шілдедегі өзгерістермен және 

толықтырулармен). 

-   «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының заңы. 

-  «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы 

№648 бұйрығы. 

Жоғарыда көрсетілген ұйымның қызметін қозғайтын  нормативтік 

құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға ықпал 

ететін дикрециялық өкілеттік және нормалар анықталмады. 

  Олардың барлығы ҚР заңнама нормаларына сәйкес келеді:  Қазақстан 

Республикасының Азаматтық Кодексі,   «Халық денсаулығы және денсаулық 

сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі,   «Мемлекеттік 

мүлік туралы» Қазақстан Республикасының заңы,   «ҚР-дағы жергілікті басқару 

және өзін-өзі басқару туралы» заңы. 

 

 2.      Ұйым қызметінің ұйымдастыру-басқару қызметінде сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін анықтау. 

 Мемлекеттік қызмет көрсету 

 2018 жылғы 7 желтоқсанға дейін ҚПДО денсаулық сақтау саласындағы 

мына мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетті: 

1)   психоневрологиялық ұйымдардан анықтама беру; 

2)   наркологиялық ұйымдардан анықтама беру; 

3)   стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді беру; 

 2018 жылғы 7 желтоқсанда «Денсаулық сақтау саласындағ мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі №272 

бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР денсаулық сақтау 

министрінің №ҚР ДСМ-36 бұйрығы шықты, оған сәйкес «Психоневрологиялық 

ұйымнан анықтама беру және наркологиялық ұйымнан анықтама беру» 

«Азаматтарға арналған Үкімет» КЕАҚ және egov.kz электрондық үкіметінің 

веб-порталы арқылы тегін беріледі.  Қазіргі кезде мемлекеттік қызмет тізіліміне 

енгізілген өзгерістерге сәйкес медициналық орталық жоғарыда көрсетілген 

қызметтерді көрсетпейді. Және елорда халқына «Стационарлық науқастың 

медициналық картасынан үзінді беру» тегін мемлекеттік қызметті жүзеге 

асырады. 



Сонымен қатар, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 1 тамыз аралығы 

кезеңінде ҚПДО мынадай көлемде медициналық қызмет көрсетті: 

-   Стационардық науқас медициналық картасынан үзінді беру -1035 қызмет; 

-    көлік құралын басқаруға рұқсат беру туралы анықтама беру  -  1011 қызмет.  

Бұл қызметтер ҚПДО-ға қызмет алушының тікелей өтініші арқылы 

немесе Мемлекеттік Корпорацияның Мамандандырылған бөлімі арқылы 

көрсетілді. 

   Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау сапасы. 

Ағымдағы кезеңде жеке тұлғалардың 542 өтініші, заңды тұлғалардың                        

19 өтініші, құқық қорғау органдары және Қазақстан Ресубликасының күш 

құрылымдары тарапынан 1818 өтініш қаралды. Өтініштер мен сауалдар ҚР 

Заңнамасына сәйкес белгіленген тәртіпте қаралады, бұзушылықтар 

анықталмады. 

   Этика Кодексі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама 

нормаларын сақтау. 

ҚПДО-да орталық қызметкерлеріне қойылатын талаптар қатаң сақталады, 

Этика Кодексі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптары 

сақталады. Талдау жүргізу кезінде Этика кодексі және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнама нормаларын сақтауға байланысты  тәуекелдердің туындау 

жағдайларын растау орын алмады. 

 Қаржы блогы. 

Заңға сәйкес жергілікті бюджеттен бөлінген бюджеттік қаражатты 

шығындау туралы ақпараттың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында 

тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу рәсімдері 

бойынша жылдық жоспар бекітілді, электрондық веб-порталда жарияланды. 

Осыған байланысты барлық мемлекеттік сатып алулар бекітілген жылдық 

жоспарға сәйкес іске асырылады. 

Мемлекеттік сатып алу бойынша рәсімнің барлық әдістері (конкурстық 

құжаттама, мемлекеттік сатып алуды іске асыру туралы жарнама, қатысуға 

өтінімдерді ашу, мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы хаттамалар) 

Қазақстан Республикасының бірыңғай мемлекеттік сатып алу веб-порталында 

ашық жүргізіледі.  

Қаржылық есептілік және аудиторлық есептілік кәсіпорын қаражатын 

шығындау ашықтығы мақсатында қаржы есептілігі депозитарийінде 

орналастырылады. 

 Тұжырымдар мен ұсынымдар.  

1.    ҚПДО қызметін регламенттейтін ҚР нормативтік құқықтық актілерінде 

дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар анықталмады. 

2.  Ағымдағы кезеңде ҚПДО қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылық белгілері анықталмады. 

3.   Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмыс күшейтіледі және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы белсенділік танытылады. 

 

 

 

 

 



Справка внутреннего анализа коррупционных рисков 

 ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья» акимата 

города Нур-Султан  

 

10.08.2020 года 

 

Для проведения проверки по внутреннему анализу коррупционных 

рисков приказом и.о. директора ГКП на ПХВ «Городской центр психического 

здоровья» акимата города Нур-Султан (далее – ГЦПЗ) Комаровой О.Н. от 

04.08.2020 года № 91-1п создана комиссия в составе:  

 

Бектаева Г.Т. 

 

заместитель и.о. директора по лечебной 

работе ГЦПЗ, председатель комиссии 

 

Гом Л.Г. 

 

заместитель и.о. директора по финансово-

экономическим вопросам ГЦПЗ 

 

Айтжанова А.Т. 

 

руководитель службы поддержки 

пациентов и внутреннего контроля ГЦПЗ 

 

Кадырмолаева С.А. 

 

начальник отдела УЧР ГЦПЗ 

 

Якупова Х.А. юрист консультант ГЦПЗ 

  

 В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа 

коррупционных рисков», утвержденных приказом  Председателя Агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции  от 19 октября 2016 года № 12, проведен в структурных 

подразделениях ГЦПЗ внутренний анализ коррупционных рисков по 

следующим направлениям: 

 1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, 

затрагивающих деятельность организации. 

 2. Выявление коррупционных рисков  в организационно-управленческой 

деятельности организации: 

 - качество оказания государственных услуг в области здравоохранения; 

 - качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц; 

 - соблюдение служебной этики и норм антикоррупционного 

законодательства; 

 - финансовой блок. 

 1. ГЦПЗ при осуществлении своей деятельности руководствуется 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

- Приказа Министра здравоохранения и социального развития РК № 95 от 

08.02.2016 года « Об утверждении Стандарта организации оказания медико-

социальной помощи в области психического здоровья населению Республики 

Казахстан». 



- приказа Министра здравоохранения и социального развития РК № 272 от 

27.04.2015 года «Об утверждении Стандартов государственных услуг                     

в области здравоохранения» (с изменениями и дополнениями на 27.09.2019 

года). 

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 марта 2013 

года № 166 «Об утверждении Правил проведения медицинских осмотров лиц, 

претендующих на получение права управления транспортными средствами» (с 

изменениями и дополнениями на 19.07.2019 года). 

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 29 сентября 2015 года № 761 «Об утверждении Правил оказания 

стационарной помощи» (с изменениями и дополнениями на 03.07.2020 года); 

- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» 

- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 

648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». 

 В вышеуказанных нормативных правовых актах, затрагивающих 

деятельность организации, дискреционные полномочия и нормы, 

способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены. 

Все они соответствуют нормам законодательства РК: Гражданскому кодексу 

Республики Казахстан, Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», Законам Республики Казахстан «О государственном 

имуществе»,   «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Казахстан». 

 2.    Выявление коррупционных рисков  в организационно                                

-управленческой деятельности организации. 

 Оказание государственной услуги. 

 До 7 декабря  2018 года ГЦПЗ оказывала следующие виды 

государственных услуг в области здравоохранения: 

1) Выдача справки с психоневрологической организации; 

2) Выдача справки с наркологической организации; 

3) Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного; 

 7 декабря  2018 года был издан приказ министра здравоохранения РК 

№ҚР ДСМ-36 «О внесении изменений и дополнений в приказ министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 апреля 

2015 года №272» Об утверждении стандартов государственных услуг                  

в области здравоохранения», согласно которому «Выдача справки                      с 

психоневрологической организации» и «Выдача справки с наркологической 

организации» выдается бесплатно через НАО «Правительство для граждан»     и 

через веб-портал электронного правительства egov.kz. В настоящий момент в 

соответствии с внесенными изменениями в реестр государственных услуг,  

медицинский центр не предоставляет вышеуказанные услуги и оказывает 

населению столицы бесплатную государственную услугу «Выдача выписки из 

медицинской карты стационарного больного». 

 Вместе с тем, за период с 1 января по 1 августа 2020 года, ГЦПЗ 

предоставил следующее количество государственных  услуг: 

- выдача выписки из медицинской карты стационарного больного-1035 услуг; 

- выдача справки о допуске к управлению транспортным средством -  1011 

услуг 



 Данные услуги оказывались путем прямого обращения услугополучателя 

в ГЦПЗ либо через Специализированный отдел Государственной корпорации.  

 Качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 

За текущий период рассмотрено 542 обращений физических лиц, 19 обращений 

юридических лиц, 1818 обращений со стороны правоохранительных органов и 

силовых структур Республики Казахстан. Обращения и запросы 

рассматриваются в установленном  порядке в соответствии с 

законодательством РК, нарушений не установлено.  

 Соблюдение норм Этического кодекса и антикоррупционного 

законодательства. 

 В ГЦПЗ строго соблюдаются требования, предъявляемые к сотрудникам 

центра, соблюдаются требования Этического кодекса и антикоррупционного 

законодательства. На момент проведения анализа, подтверждений случаев 

возникновения рисков, связанных с соблюдением норм Этического кодекса и 

антикоррупционного законодательства не обнаружены.  

 Финансовой блок. 

 В целях обеспечения прозрачности информации о расходовании 

бюджетных средств, выделяемых из местного бюджета в соответствии с 

законом был утвержден годовой план по процедурам государственных закупок 

товаров, работ и услуг и опубликован в электронном веб-портале. В связи с 

этим, все государственные закупки реализуются в соответствии утвержденного 

годового плана. 

 Все методы процедуры закупа по государственным закупкам (конкурсная 

документация, объявление о реализация государственных закупок, вскрытия 

заявок на участие, протоколы об итогах государственных закупок) открыто 

проводятся в едином веб-портале государственных закупок Республики 

Казахстан. 

 Финансовая отчетность и аудиторские отчеты размещаются в 

депозитарий финансовой отчётности в целях прозрачности расходования 

средств предприятия.  

 Выводы и рекомендации.  

1. В нормативных правовых актах РК, регламентирующих деятельность ГЦПЗ 

дискреционных полномочий и норм не установлено. 

2. За текущий период со стороны сотрудников ГЦПЗ коррупционных 

правонарушений не выявлено. 

3. Усилить работу по противодействию коррупции и проявлять активность в 

противодействии коррупции. 

 

 


