Мемлекеттік жеке-меншік әріптестігі шеңберінде іске асыру
жоспарланған денсаулық сақтау объектілерінің тізімі
Республикалық жобалар
1. «С.Д. Асфендияров атындағы
ҚазҰМУ» РМК жанындағы 300
тӛсектік кӛпбейінді клиникалық
аурухана
2. Қарағанды қ. «ҚММУ» РМК
жанындағы 300 тӛсектік кӛпбейінді
клиникалық аурухана
Коммуналдық жобалар
Астана қ.
3. Астана қаласының Ӛндіріс-2 тұрғын
алабында ауысымына150 адам
қабылдайтын дәрігерлік амбулатория
салу және пайдалану
4. Астана қаласының Железнодорожный
тұрғын алабында ауысымына 150 адам
қабылдайтын дәрігерлік амбулатория
салу және пайдалану
5. Астана қаласының Кӛктал-2 тұрғын
алабында ауысымына 150 адам
қабылдайтын дәрігерлік амбулатория
салу және пайдалану
6. Астана қаласында №1 қалалық емхана
салу және пайдалану

Алматы қаласы
7. Бұза отырып, амбулатория аумағында
Алматы қ. Наурызбай ауданындағы
Таусамалы ауылында 500 келушіге
арналған емхана салу
8. Алматы қ. Наурызбай ауданында
Жедел медициналық жәрдем
станциясының (ЖМЖС) ғимаратын
салу
9. Толстой, 6а к-сі бойынша № 1 ЖМЖС
қосалқы станциясын салу

Ағымдағы жағдай
Қазіргі уақытта «ШСО» ЖШС
концессиялық ұсынысы
әзірленіп жатыр
КХ, ПДК әзірлеу бойынша
«МЖӘ ЖІО» ЖШС-пен шарт
жасалды
2016 жылғы 9 сәуірде екі
сатылы рәсімдерді пайдалана
отырып, конценссионерді
таңдау бойынша конкурс
жарияланды
2016 жылғы 9 сәуірде екі
сатылы рәсімдерді пайдалана
отырып, конценссионерді
таңдау бойынша конкурс
жарияланды
2016 жылғы 9 сәуірде екі
сатылы рәсімдерді пайдалана
отырып, конценссионерді
таңдау бойынша конкурс
жарияланды
2016 жылғы 9 сәуірде екі
сатылы рәсімдерді пайдалана
отырып, конценссионерді
таңдау бойынша конкурс
жарияланды
жоспарланады

жоспарланады

жоспарланады

(қолданыстағы ғимаратты бұзып және
жерді бӛліп)
10. Алматы қ. Медеу ауданы Алатау
кентінде аурухана ғимаратына
арналған қазандық салу
11. Алматы қаласы Түрксіб ауданында
ауысымына 200 адам қабылдайтын №
13 қалалық емхананың жаңа ғимаратын
салу
12. Алматы қ. Алатау ауданында жедел
медициналық жәрдем қосалқы
станциясы ғимаратының құрылысы
13. Консультациялық-диагностикалық
педиатрия орталығының ғимаратын
салу (Басымдық, А және Б бұзып, № 2
балалар ауруханасы аумағында)
14. 4 балаларды оңалту мекемелерінің
алаңдарын босатып және қаланың
қажеттіліктеріне бере отырып,
Халықаралық озық стандарттарға
сәйкес Балаларды оңалту орталығын
салу (МЖӘ шеңберіндегі
басымдықтармен)
15. Алатау ауданында 350 тӛсекке
арналған кӛпбейінді аурухана салу
16. Алатау ауданында 350 тӛсекке
арналған кӛпбейінді аурухана салу
Ақмола облысы
17. Ақмола облысы Щучин қ. Бурабай
ауданында ауысымына 250 адам
қабылдайтын аудандық емхана салу
18. «№ 2 Ақмола облыстық ауруханасы»
ШЖҚ МКК үшін емдеудиагностикалық корпусын салу
19. Ақмола облысы Целиноград ауданы
Қосшы а. ауысымына 300 адам
қабылдайтын ауылдық емхана салу
Актюбинская область
20. Ақтӛбе қ. «Батыс-2» шағын ауданында
500 келушіге арналған қалалық емхана
салу
21. Ақтӛбе қ. жаңадан салынып жатқан
тұрғын алабында ауысымына 500 адам
қабылдайтын қалалық емхана салу

жоспарланады
жоспарланады

жоспарланады
жоспарланады

жоспарланады

Жоспарланады
жоспарланады
Іс-шаралар жоспары
әзірленген
Қазіргі таңда инвестициялық
ұсыныс әзірленіп жатыр
Іс-шаралар жоспары
әзірленген
Концепция әзірленіп жатыр,
«МЖӘ» РО шарттары бекітілу
сатысында
Концепция әзірленіп жатыр,
«МЖӘ» РО шарттары бекітілу
сатысында

22. Ақтӛбе қ. жаңадан салынып жатқан
тұрғын алабында ауысымына 500 адам
қабылдайтын қалалық балалар
стоматологиялық емханасын салу
23. Ақтӛбе қ. 60 тӛсекке арналған
офтальмологиялық аурухана салу
Алматы облысы
24. Қарасай ауданының Қаскелең қ.
ауысымына 500 адам қабылдайтын
аймақтық емхана салу
25. Талдықорған қ. ауысымына 500 адам
қабылдайтын емхана салу
Атырау облысы
26. Атырау қ. Ӛркен шағын ауданында
ауысымына 250 адам қабылдайтын
қалалық емхана
Шығыс Қазақстан облысы
27. Ӛскемен қ. 300 тӛсекке арналған
кӛпбейінді аурухана салу
28. Семей қ. 200 тӛсекке арналған қалалық
балалар ауруханасын салу
Батыс Қазақстан облысы
Жобалар жоқ
Қарағанды облысы
Жобалар жоқ
Қостанай облысы
29. Қостанай облысы Затобольск к.
ауысымына 250 адам қабылдайтын
аудандық емхана салу
30. Рудный қ. ауысымына 250 адам
қабылдайтын қалалық емхана салу
31. Халыққа қолжетімді, сапалы
медициналық кӛмек кӛрсетуді
қамтамасыз ету үшін Қостанай-2
шағын ауданында медициналық қызмет

Концепция әзірленіп жатыр,
«МЖӘ» РО шарттары бекітілу
сатысында
Концепция әзірленіп жатыр,
«МЖӘ» РО шарттары бекітілу
сатысында
Қазіргі таңда концессионерді
таңдау бойынша қайта конкурс
жүргізуге дайындық
жұмыстары жүргізілуде
Қазіргі таңда концессионерді
таңдау бойынша қайта конкурс
жүргізуге дайындық
жұмыстары жүргізілуде
Концессиялық ұсыныс 2015
жылы әзірленген, 2016 жылы
сараптама алынды
Қазіргі таңда концессионерді
таңдау бойынша қайта конкурс
жүргізуге дайындық
жұмыстары жүргізілуде
Қазіргі таңда концессионерді
таңдау бойынша қайта конкурс
жүргізуге дайындық
жұмыстары жүргізілуде

Жоспарлаудың бастапқы
сатысы
Инвестициялық ұсынысқа
экономикалық қорытынды
алынды
Жоспарлаудың бастапқы
сатысы

кӛрсетуді ұйымдастыру
Қызылорда облысы
32. Қызылорда қ. ауысымына 500 адам
қабылдайтын емхана салу және
пайдалану

Объектілер бойынша
мемлекеттік сараптама
жүргізіле отырып, жобасметалық құжаттама
әзірленуде

Маңғыстау облысы
33. Ақтау қ. 300 тӛсекке арналған
МЖӘ Қазорталығының
кӛпбейінді қалалық аурухана салу және ескертулері бойынша
пайдалану
концессиялық ұсынысқа
ӛзгерістер енгізу бойынша
жұмыстар жүргізіледі
34. Ақтау қ. ауысымына 500 адам
Конкурстық құжаттама
қабылдайтын қалалық емхана салу
әзірленді
және пайдалану
Солтүстік Қазақстан облысы
35. Халыққа амбулаториялық және
Инвестициялық ұсынысқа
стационарлық кӛмек кӛрсететін
экономикалық қорытынды
офтальмологиялық диагностика
алынды. Жобаны
орталығын салу және пайдалану
консультациялық ілестіруге
арналған шарт жасалды.
Оңтүстік Қазақстан облысы
36. Шымкент қ. Қайтпас шағын ауданында Концессиялық жобаға
ауысымына 500 адам қабылдайтын
«МЖӘҚО» АҚ-ың оң
қалалық емхана салу және пайдалану
қорытындысы.
37. Шымкент қ., Ақназар хан, 42 кӛшесінде Концессиялық ұсыныс бар.
орналасқан ғимаратты симуляциялық
орталыққа қайта құрылымдау және
пайдалану
38. ОҚО Мақтарал ауданы Жетісай
Жоспарлаудың бастапқы
қаласындағы жедел жәрдем станциясы сатысында.
бар ауысымына 500 адам қабылдайтын
аудандық емхана
39. Кентау қ. жедел жәрдем станциясы бар Жоспарлаудың бастапқы
ауысымына 500 адам қабылдайтын
сатысында.
қалалық емхана салу
40. ОҚО Сайрам ауданы Ақсукент қ. жедел Жоспарлаудың бастапқы
жәрдем станциясы бар ауысымына 500 сатысында.
адам қабылдайтын қалалық емхана
салу
41. ОҚО Мақтаарал ауданы Мырзакент
Жоспарлаудың бастапқы
ауылында жедел жәрдем станциясы бар сатысында.
ауысымына 250 адам қабылдайтын

аудандық емхана салу
42. ОҚО Қызылжар шағын ауданында
ауысымына 500 адам қабылдайтын №
9 Шымкент қалалық емханасын салу
43. ОҚО Қазығұрт шағын ауданында
ауысымына 500 адам қабылдайтын №
11 Шымкент қалалық емханасын салу
44. Шымкент қаласында Облыстық
онкология орталығын салу
45. Шымкент қаласында Облыстық
туберкулезге қарсы диспансер салу
Павлодар облысы
46. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестігі
шеңберінде «№ 1 Павлодар қалалық
ауруханасы» ШЖҚ КМК базасында
компьютерлік томограф сатып алу
47. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестігі
шеңберінде «Екібастұз қалалық
ауруханасы» ШЖҚ КМК базасында
компьютерлік томограф сатып алу

Жоспарлаудың бастапқы
сатысында.
Жоспарлаудың бастапқы
сатысында.
Жоспарлаудың бастапқы
сатысында.
Жоспарлаудың бастапқы
сатысында.
Жобаның алдын ала жасалған
тұжырымдамасы әзірленді
Жобаның алдын ала жасалған
тұжырымдамасы әзірленді

Сенімгерлік басқаруға беру жоспарланған денсаулық сақтау
объектілерінің тізімі
Жобалар
Ақмола облысы
Ақтӛбе облысы
2. «Облыстық кезек күттірмейтін жедел
медициналық кӛмек станциясы» ШЖҚ
МКК
3. Алматы облысы
Атырау облысы
4.
«Атырау облыстық офтальмология
ауруханасы» ШЖҚ КМК
Шығыс Қазақстан облысы
5. «Семей қ. № 5 МСАК орталығы»
ШЖҚ КМК
6. «Меновное а. ДА» ШЖҚ КМК
Жамбылская область
7.
«Жамбыл облысы әкімдігі Денсаулық
сақтау басқармасының № 2 қалалық
емханасы» ШЖҚ МКК
8.
«Шу қалалық ауруханасы» ШЖҚ МКК
«Жамбыл облысы әкімдігі Денсаулық
сақтау басқармасының Жамбыл
облыстық стоматологиялық емханасы»
ШЖҚ МКК
10. «Жамбыл облысы әкімдігі Денсаулық
сақтау басқармасының Жамбыл
облыстық офтальмология орталығы»
ШЖҚ МКК
11. «Жамбыл облысы әкімдігі Денсаулық
сақтау басқармасының Жамбыл
медициналық колледжі» КМҚК
12. «Жамбыл облысы әкімдігі Денсаулық
сақтау басқармасының № 1 қалалық
емханасы» ШЖҚ МКК
Батыс Қазақстан облысы
13. «Облыстық балалар стоматологиялық
емханасы» ШЖҚ МКК
Қостанай облысы
14. «Қостанай медициналық колледжі»
9.

Ағымдағы жағдай
Жобалар жоқ
Іске асырылған.
Жобалар жоқ
2017 жылы тапсыру
жоспарланады
2016 жылы тапсыру
жоспарланады
2016 жылы тапсыру
жоспарланады
Аяқталу сатысында
Объектіні бағалау бойынша
жұмыстар жүргізілуде
Сенімгерлікпен басқаруға беру
үшін материалдар дайындау
Сенімгерлікпен басқаруға беру
үшін материалдар дайындау
Сенімгерлікпен басқаруға беру
үшін материалдар дайындау
Сенімгерлікпен басқаруға беру
үшін материалдар дайындау
Іске асырылды
2017 жылы тапсыру

КМҚК
Павлодар облысы
15. «Павлодар қ. № 3 емханасы» ШЖҚ
КМК, Ленин к. дәрігерлік
амбулаториясын сатып алу құқығынсыз
сенімгерлікпен басқаруға беру
16. «Павлодар қ. № 4 емханасы» ШЖҚ
КМК, Кенжекӛл а. дәрігерлік
амбулаториясын сатып алу құқығынсыз
сенімгерлікпен басқаруға беру
17. «Екібастұз қ. № 1 емханасы» ШЖҚ
КМК сатып алу құқығынсыз
сенімгерлікпен басқаруға беру
Оңтүстік Қазақстан облысы
18. «№ 1 облыстық перинаталдық
орталығы» МКҚК
19. «Амбулаториялық хирургия,
травматология және гинекология
орталығы» МКҚК
20. «Облыстық офтальмологиялық
аурухана» МКҚК
Астана қ.
21. «№ 6 қалалық емхана» ШЖҚ МКК
22. «№ 3 қалалық емхана» ШЖҚ МКК
Алматы қ.
23. «Аймақтық диагностикалық орталық»
ШЖҚ МКК
24. «№ 2 қалалық босану үйі» ШЖҚ МКК
25. «Алатау» қалалық аурухана» ШЖҚ
МКК
26. «Қалалық медициналық колледж»
ШЖҚ МКК
27. «Әлеуметтік және еңбекпен оңалтуға
арналған емдеу орталығы» ШЖҚ МКК

жоспарланады
Жобаның алдын ала жасалған
тұжырымдамасы әзірленді
Жобаның алдын ала жасалған
тұжырымдамасы әзірленді
Жобаның алдын ала жасалған
тұжырымдамасы әзірленді
Қаралу үстінде
Қаралу үстінде
Қаралу үстінде
2016 жылғы шілдеде конкурс
ӛткізу жоспарланады
Қаралу үстінде
2017 жылға жоспарланады
2017 жылға жоспарланады
2016 жылға жоспарланады
2020 жылға жоспарланады
2017 жылға жоспарланады

Жекешелендіруге жоспарланған денсаулық сақтау объектілерінің тізімі
Объектілер
Ақмола облысы
1.
Ақмола облысы "Салауатты ӛмір
салтын қалыптастыру облыстық
орталығы " ШЖҚ МКК
Ақтӛбе облысы
Жобалар жоқ
Алматы облысы
Жобалар жоқ
Атырау облысы
Жобалар жоқ
Шығыс Қазақстан облысы
2.
«Семей қаласының салауатты
ӛмір салтын қалыптастыру
проблемалары орталығы» МКҚК
3. «Шығыс Қазақстан облысының
салауатты ӛмір салтын
қалыптастыру орталығы» МКҚК
Жамбыл облысы
Жобалар жоқ
Батыс Қазақстан облысы
Жобалар жоқ
Қарағанды облысы
4. «Облыстық салауатты ӛмір
салтын қалыптастыру орталығы»
КМК
Қостанай облысы
5. «Қостанай облысының салауатты
ӛмір салтын қалыптастыру
проблемалары орталығы» МКҚК
Қызылорда облысы
6. «Облыстық салауатты ӛмір
салтын қалыптастыру орталығы»
ШЖҚ МКК
Маңғыстау облысы
Жобалар жоқ
Солтүстік Қазақстан облысы
7. «Облыстық СӚС қалыптастыру
проблемалары орталығы » КМҚК
Павлодар облысы
8. «Павлодар облыстық салауатты
ӛмір
салтын
қалыптастыру

Ағымдағы жағдай
Объектіні жекешелендіру
2016 жылға жоспарланған

Объектіні жекешелендіру
2016 жылға жоспарланған
Объектіні жекешелендіру
2016 жылға жоспарланған

Объектіні жекешелендіру
2016 жылға жоспарланған
Объектіні жекешелендіру
2017 жылға жоспарланған
2016 жылғы қыркүйекке
жоспарланған

Іске асырылды

орталығы» КМҚК
Оңтүстік Қазақстан облысы
9. «Облыстық салауатты ӛмір
салтын қалыптастыру орталығы»
ЖШС
Астана қ.
10. «Салауатты ӛмір салтын
қалыптастыру орталығы» ЖШС
11. «Оқу-клиникалық орталығы»
ЖШС
12. «Сервистік қызмет кӛрсету және
инновациялық технологиялар
орталығы» ЖШС
13. «Стоматология» оқу-клиникалық
орталығы» ЖШС

2018 жылғы қазан айында
қайта конкурс ӛткізіледі
Жоба іске асырылған
Жоба іске асырылған
Жоба іске асырылған
передать в приватизацию к
концу 2016 жылдың
соңында жекешелендіру
жоспарланады

Алматы қ.
14. «Емдік-диагностикалық
Қаралу үстінде
орталығы» МКҚК
15. «Алматы қалалық салауатты ӛмір Қаралу үстінде
салтын қалыптастыру орталығы»
МКҚК

