
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік
жобалары бойынша жасалған

шарттар



Жобаның құны– 649 млн.тенге

Жобаны іске асыру мерзімі – 5 жыл (2018 - 2022 ж.ж.)

Жобаның мақсаты– халыққа жоғары сапалы медициналық қызмет

көрсету мақсатында ШЖҚ МКК «Облыстық клиникалық аурухана» үшін

магнитті-резонанстық томограф орнату.

Іске асыру тетігі – мемлекеттік-жекешілік әріптестік (МЖӘ):

Мемлекеттік серіктес :
- Мемлекеттік әріптес жекеше әріптеспен МЖӘ шартын жасасады, 

20% мөлшерінде қоса қаржыландыру жүргізеді және пайдалану

кезеңінде 5 жыл ішінде әрбір жарты жыл сайын жалдау төлемдерін

төлей отырып, медициналық техниканы біртіндеп сатып алады.

Жекеше әріптес:

-Жекеше әріптес өз қаражаты есебінен(100%) мемлекеттік әріптестің
техникалық параметрлеріне сәйкес медициналық техниканы сатып

алады және оны лизингке береді. Пайдалану кезеңінде жабдыққа

меншік құқығы жеке әріптеске (лизинг берушіге) қалады;

- 5 жыл ішінде МРТ кепілді сервистік қызмет көрсетуді қамтамасыз

етеді.

Халыққа жоғары сапалы медициналық қызмет көрсету мақсатында Орал қаласының
ШЖҚ МКК «Облыстық клиникалық ауруханасы» үшін лизингке магнитті-резонансты

томограф сатып алу.



БҚО Шыңғырлау ауданы Лубенка ауылында бір ауысымда 35 адам

қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы

Жобаның құны – 119 млн. тенге

Жобаны іске асыру мерзімі – 6 жыл (2018 - 2023 ж.ж)

Жобаның мақсаты: БҚО, Шыңғырлау ауданы, Лубенка ауылының тұрғындарына жоғары
сапалы медициналық көмек көрсету.
Іске асыру тетігі – мемлекеттік - жекешілік әріптестік (МЖӘ):

Мемлекеттік серіктес: МЖӘ шартының қолданылу мерзімі кезеңінде жер

учаскесін беру және МЖӘ объектісін инженерлік және көліктік

коммуникациялармен қамтамасыз ету;

- мемлекеттік меншік объектісін пайдалану құқығы;

- инвестициялық шығындардың өтемақысын (ИШӨ) және жеке әріптеске операциялық
шығындардың өтемақысын (ОШӨ) төлеу бойынша міндеттемелер алады.

Жеке серіктес:

- МЖӘ жобасын меншікті (30%) есебінен және Қарыз қаражатын тарта отырып
қаржыландырады (70%);

- дәрігерлік амбулатория салуды жүзеге асырады;

- дәрігерлік амбулаторияны қажетті медициналық жабдықтармен және мүкәммалмен
жарақтандырады;

- МЖӘ объектісін пайдаланады, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
шеңберінде халыққа медициналық қызметтер көрсетеді.

Жалпы ауданы-424,8 м2

Жобаның қуаты (ауысымда бару) – 35



Батыс Қазақстан облысы Чапаев-Жаңақала-Сайқын 0-337 км. автомобиль жолына

сервистік қызмет көрсету

Көліктің орташа тәуліктік
қарқындылығы-тәулігіне 400 Автоға
дейін. 
Жалпы ұзындығы-337 км. оның ішінде

жабындар бойынша: 
-61 км. асфальт-бетон; 
-68 км. қара; 
-74 км. қиыршық тас-қиыршықтас; -
134 км-қара жол.

Жобаның құны – 1 178 млн.тенге

Жобаны іске асыру мерзімі – 5 жыл (2018 - 2022 ж.ж.)

Жобаның мақсаты – Батыс Қазақстан облысының облыстық маңызы бар Чапаев-
Жаңақала-Сайхин 0-337 км автомобиль жолының халық үшін қолжетімділігімен және
сапасымен қамтамасыз ету.

Іске асыру тетігі – мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ):

Мемлекеттік әріптестік:
– шарт жасасқаннан кейін күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстардың
көлемін айқындау үшін жолдар мен ондағы құрылыстарды жеке әріптеспен бірлесіп
көзбен шолып қарауды жүргізеді;
– операциялық шығындарды өтеуді жүргізеді;
– МЖӘ объектісінің сапалық сипаттамаларын, сондай-ақ МЖӘ объектісінің
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін жеке әріптеске сыйақы төлеуді жүргізеді;

Жеке серіктес:
– МЖӘ жобасын өз қаражаты есебінен қаржыландырады;
– автожолды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау; 
– автожолдың сапалық сипаттамаларын қамтамасыз етуге және МЖӘ объектісінің
қолжетімділігі үшін жауап береді, сондай-ақ МЖӘ шартында көзделген басқа да

міндеттемелерді орындайды.



БҚО Зеленов ауданында SuncarSmartCity интеллектуалды бейнебақылау жүйесінің 81 

басқарылатын және 162стационарлық бейнекамерасын орнату және сервистік қызмет

көрсету

Жоба құны – 452 940,7 мың.тенге.

Жобаны іске асыру мерзімі: 3,6 жыл.

Жобаның мақсаты: Батыс Қазақстан облысының елді мекендерінде қоғамдық
қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ету.

Іске асыру тетігі – мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ):

Мемлекеттік әріптестік жекеше әріптес үшін тиісті инфрақұрылымға қол жеткізуді

ұсынады, қажет болған жағдайда коммуникацияларға және тиісті инфрақұрылымға
қосылуды бөледі, сондай-ақ операциялық шығындарды өтеу және МЖӘ объектісін

басқару үшін сыйақы түрінде бейнебақылау және бейне талдау жүйесінің
қызметтері үшін ақы төлеуді жүргізеді.

Жеке әріптес жобаны меншікті және қарыз қаражаты есебінен қаржыландырады, 

оның ішінде:

- Камераларды орнату;

- Оптикалық кабель төсеу;

- «SuncarSmartCity» бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу;

- Бейне бақылау және бейне талдау кешенін тестілеу;

- Бейнебақылау және бейне талдау кешенін пайдалануға енгізу.



"Облыстық клиникалық аурухана" ШЖҚ МКК асханасын күрделі жөндеу және

технологиялық жабдықтарды ауыстыру арқылы жалға алу

Жоба құны – 133,2 млн.тенге

Жобаны іске асыру мерзімі – 6 жыл

Жобаның мақсаты – стационарлық мамандандырылған медициналық көмек алатын

науқастардың материалдық-техникалық базасын нығайту және тиісінше емдік

тамақтануын ұйымдастыруды жақсарту.

Іске асыру тетігі – мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ):

Мемлекеттік әріптестік :

- функционалдық мақсатына сәйкес пайдалануды одан әрі қамтамасыз ету үшін ас

блогының ғимаратын және қолда бар жабдықтары бар қосалқы үй-жайларды жеке

серіктесіне жалға береді;

- ТМККК шеңберінде медициналық көмек алатын стационарлық науқастарды

тамақтандыру үшін төлемдерді қамтамасыз етеді және қиз жеке серіктесіне ұсынады.

Жеке серіктес:

- ас блогының ғимаратын және қолда бар жабдықтары бар қосалқы үй-жайларды жалға
қабылдайды;

- МЖӘ жобасын өз қаражаты есебінен қаржыландырады;

- мемлекеттік сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлейді, ескі жабдықтарды күрделі жөндеу

және ауыстыру және жаңа жабдықтарды сатып алу;

- емдік тамақтану бойынша қызмет көрсетеді және пайдаланады, көрсетілетін қызмет

сапасына жауапты болады, облыстық бюджетке жалға алу төлемдерін жүзеге асырады.



БҚО, Ақжайық ауданы, Чапаев ауылы, "Ақжайық аудандық орталық ауруханасы" ШЖҚ МКК үшін

компьютерлік томографты лизингке сатып алу»

Жобаның болжамды құны - 348 млн. тенге

Лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесі – жылына 5%.

Кепілдік сервистік қызмет көрсету мерзімі – 3 жыл.

Жобаны іске асыру мерзімі – 3 жыл 2 ай.

Қаржыландыру – 100% меншікті қаражат.

Жобаның мақсаты – Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Чапаев ауылы, «Ақжайық
аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК үшін компьютерлік томографты лизингке сатып

алу.

Іске асыру тетігі – мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ):

Мемлекеттік серіктес:

«Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ конкурс қорытындысы
бойынша анықталған жекеше әріптеспен МЖӘ шартын жасасады. «Ақжайық аудандық
орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК-ға бекітілген Инвестициялық кезеңде міндеттемелердің
орындалуын қамтамасыз етеді,сондай-ақ МЖӘ шартына сәйкес жалдау төлемдерін
төлейді. МЖӘ шартының мерзімі өткеннен кейін КТ меншігіне алады.

Жеке серіктес:

-жабдықты жеткізушіден сатып алады, оны мемлекеттік әріптеске лизингке береді, КТ 

кездейсоқ жойылудан сақтандыруды жүзеге асырады. Пайдалану кезеңінде жабдыққа
меншік құқығы жеке әріптеске қалады.



«Қалалық көп салалы аурухана» ШЖҚ МКК үшін лизингке ангиограф сатып алу

Жобаның болжамды құны: 340 млн. тенге

Лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесі – жылына 5%.

Кепілдік сервистік қызмет көрсету мерзімі – 3 жыл.

Жобаны іске асыру мерзімі – 3 жыл 2 ай.

Қаржыландыру – 100% меншікті қаражат.

Жобаның мақсаты – «Қалалық көп салалы аурухана" ШЖҚ МКК үшін ангиографті

сатып алу.

Іске асыру тетігі - мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ):

Мемлекеттік әріптес:

Инвестициялық кезеңде ШЖҚ "Қалалық көп бейінді аурухана" МКК бекітілген
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ МЖӘ шартының
орындалуын бақылауды жүзеге асырады, МЖӘ шартына сәйкес жалдау төлемдерін
төлейді. МЖӘ шартының мерзімі өткеннен кейін ангиограф меншігіне алады.

Жеке серіктес: Өнім берушіден ангиограф сатып алады, оны лизингке мемлекеттік
әріптеске береді, ангиографты кездейсоқ жойылудан сақтандыруды жүзеге
асырады. Пайдалану кезеңінде жабдыққа меншік құқығы жеке әріптеске қалады.
Пайдалану кезеңінде - МЖӘ шартына сәйкес жалдау төлемдері түрінде мемлекеттік
қолдау шараларын алады, ангиографқа кепілді сервистік қызмет көрсетуді
қамтамасыз етеді.



Іске асырылатын МЖӘ жобалары



Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданының Переметное, Мичурино, 

Дарьинск,Большойшаған ауылдарының көше жарығын жаңғырту

Жобаның болжамды құны – 204 181 мын.тенге;

Жобаны іске асыру мерзімі: 2019-2024 ж, оның ішінде:

Жобаның мақсаты: Бәйтерек ауданы тұрғындарының сыртқы жарықтандырудың сапалы
және қолжетімді қызметтеріне қажеттілігін қанағаттандыру, оның ішінде: - жергілікті бюджеттің
шығындары мен шығындарын төмендету;

- электр энергиясының шығындарын төмендету, жарықтандыру жүйесін пайдалану және
қызмет көрсету шығындарын қысқарту (шамдарды жөндеу/ауыстыру бөлігінде);

- сыртқы жарықтандыру сапасын жақсарту;

- сыртқы жарықтандыру сапасын жақсарту;

- Бәйтерек ауданының инвестициялық тартымдылығын арттыру.

Іске асыру тетігі – жеке қаржылық бастама:

Мемлекеттік әріптес:

1) Жаңғырту жүргізу үшін мүліктік кешенді жеке серіктестікке береді;

2) Шарт талаптарына сәйкес жеке серіктеске шығындарды өтеуді төлеуді қамтамасыз етеді;

3) МЖӘ шартының орындалуына бақылау және мониторинг жүргізеді.

Жеке серіктес:

1) Көшені жарықтандыруды жаңғыртуды жүзеге асырады;

2) Жобаны өз қаражаты есебінен қаржыландырады;

3) Көше жарықтарын пайдалануды және сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асырады.



Орал қ. Круглоозерное, Круглоозерное к. о. 100 орынға арналған бала бақшаны

іске қосу және пайдалану

МЖӘ жобасының жалпы құны - 315 млн.теңге.

Жобаны іске асыру мерзімі - 9 жыл 2 ай. (2018-2027 ж. ж.))

Жобаның мақсаты – Круглоозерный, Круглоозерный к.о. мектепке дейінгі балалар
мекемелеріне кезектілікті 100 орынға қысқарту.

Іске асыру тетігі – жеке қаржылық бастама:

Мемлекеттік серіктес:

- МЖӘ шартының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

- мемлекеттік қолдау шараларын төлейді.

- балаларды кезектілік тізімінен жіберу арқылы балабақша балаларын жинақтауды жүргізеді;

- мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын жан басына
қаржыландыруды жүзеге асырады.

Жеке серіктес:

- МЖӘ жобасын меншікті қаражат есебінен және Қарыз қаражатын тарта отырып
қаржыландырады ;

- мектепке дейінгі білім беру бойынша сапалы қызметтер ұсына отырып, МЖӘ объектісін
пайдалануды қамтамасыз етеді және МЖӘ объектісін ағымдағы ұстауға жауап береді;

- мемлекеттік білім беру тапсырысын (жан басына қаржыландыру) және ата-аналардан
қосымша ақылы қызметтерден кіріс алады.



БҚО, Орал қ. ФОК мемлекеттік меншікке беру арқылы пайдалану

Жобаның құны -171 000 мың теңге.

Жобаны іске асыру мерзімі: 7 жыл.

Жобаның мақсаты: халықтың дене шынықтырумен және спортпен жүйелі
түрде шұғылдануға деген қажеттілігін қанағаттандыру, денсаулықты нығайту,
сақтау, жұмысқа қабілеттілігін арттыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру
және бос уақыттарын алу.

Іске асыру тетігі – жеке қаржылық бастама:

Мемлекеттік әріптес инвестициялық және операциялық шығындардың
өтемақыларын төлеуді және МЖӘ шартының орындалуын бақылауды жүзеге

асырады.

Жеке әріптес жобаны меншікті және қарыз қаражаты есебінен
қаржыландырады, оның ішінде:

спорттық сабақтарды, жарыстарды, би үйірмелерін ұйымдастыру үшін қала
орталығында орналасқан сауықтыру-дене шынықтыру кешені ғимаратының
құрылысы, бұл халықтың спорт қызметтеріне деген сұранысын едәуір
қанағаттандырады. Жоба қызметтерінің қажеттілігі қазіргі заманғы қала
тұрғынының аз қозғалмалы өмір салтына және физикалық жүктемелерге

байланысты.



Батыс Қазақстан облысының Орал қ. көше жарықтандыру желілерін
кейіннен жаңғырту арқылы сенімгерлік басқаруға беру.

Жобаның құны - 3 757 млн. теңге, 

Жобаны іске асыру мерзімі: 6,4 жыл. 

Жобаның мақсаты: автоматтандырылған басқару үдерісімен Орал қаласының
көшелерін энергия үнемдейтін және сапалы жарықтандыруды қамтамасыз ету. 

Іске асыру тетігі – мемлекеттік бастама: 

Мемлекеттік серіктес: - Орал қаласының көше жарығының желілері жеке әріптесіне; -
жеке серіктестікке мемлекеттік қолдау шараларын төлеу бойынша міндеттеме алады.

Жеке әріптес жобаны өз қаражаты есебінен қаржыландырады, оның ішінде: 

- жарықдиодты жарықтандыруға 10 952 сыртқы жарық шамдарын жаңғырту; 
- 10 952 шам контроллерін орнату; - желілердің барлық ұзындығы бойынша сыртқы

жарықтандыруды (ШУНО) басқарудың 230 шкафын орнату; 
- серверді және компьютері бар бағдарламалық кешенді орнату; - көше жарығының

шамдарын монтаждау және демонтаждау және сыртқы жарықты басқару

шкафтарын орнату (ШУНО); 
- Жобаның ЖСҚ-да қарастырылған ұзындығы 14,02 км 5 көшенің тіректері бар 977 жаңа

жарық нүктелерінің құрылыс-монтаж жұмыстары.

Жекеше әріптесті айқындау тәсілі-бір кезеңді конкурстық рәсімдер



БҚО Бөкей ордасы ауданы Жамбыл ауылындағы бастауыш мектеп

ғимаратын күрделі жөндеу және сервистік қызмет көрсету

Жобаның құны - 83 млн. Теңге

Жобаны іске асыру мерзімі - 3 жыл

Жобаның мақсаты - жеке серіктестікке бейінді емес қызметті (шаруашылық қызметті
басқару, шығын материалдарын сатып алу, материалдық базаны жөндеу және қызмет
көрсету) беру арқылы оқушылар мен мұғалімдер үшін жағдайды жақсарту.

Іске асыру тетігі – мемлекеттік бастама:

Мемлекеттік серіктес: конкурсты ұйымдастырушы болады және жоба шеңберінде
міндеттемелердің уақтылы және тиісті орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

Мемлекеттік міндеттемелерді төлеуге бөлінген ақша қаражатын аударуды жүзеге асырады.

Жеке серіктес:

- МЖӘ жобасын меншікті қаражат есебінен және Қарыз қаражатын тарта отырып
қаржыландырады;

- бастауыш мектеп ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу;

- МЖӘ объектісіне сервистік қызмет көрсетуге дайындау бойынша қажетті жұмыстарды
жүргізеді;

- МЖӘ объектісінің сапалық сипаттамаларын қамтамасыз етеді, білім беру процесін
техникалық және шаруашылық сүйемелдеу бойынша ұсынылатын қызметтердің жоғары
деңгейін қамтамасыз етеді.

Жекеше әріптесті айқындау тәсілі - конкурстық рәсімдер

Ғимараттың ауданы - 165,77м2

Қабаттылығы-1 

Жобаның қуаты-40 оқушы



БҚО Бөкей ордасы ауданы Көктерек ауылындағы бастауыш мектеп

ғимаратын күрделі жөндеу және сервистік қызмет көрсету

Жобаның құны - 88 млн. Теңге

Жобаны іске асыру мерзімі - 3 жыл

Жобаның мақсаты - жеке серіктестікке бейінді емес қызметті (шаруашылық қызметті
басқару, шығын материалдарын сатып алу, материалдық базаны жөндеу және қызмет
көрсету) беру арқылы оқушылар мен мұғалімдер үшін жағдайды жақсарту.

Іске асыру тетігі – мемлекеттік бастама:

Мемлекеттік серіктес:конкурсты ұйымдастырушы болады және жоба шеңберінде
міндеттемелердің уақтылы және тиісті орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

Мемлекеттік міндеттемелерді төлеуге бөлінген ақша қаражатын аударуды жүзеге асырады.

Жеке серіктес:

- МЖӘ жобасын меншікті қаражат есебінен және Қарыз қаражатын тарта отырып
қаржыландырады;- бастауыш мектеп ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу;

- МЖӘ объектісіне сервистік қызмет көрсетуге дайындау бойынша қажетті жұмыстарды
жүргізеді;

- МЖӘ объектісінің сапалық сипаттамаларын қамтамасыз етеді, білім беру процесін
техникалық және шаруашылық сүйемелдеу бойынша ұсынылатын қызметтердің жоғары
деңгейін қамтамасыз етеді.

Жекеше әріптесті айқындау тәсілі-конкурстық рәсімдер.



Күрделі жөндеу, сервистік қызмет көрсету және жабдықтармен жабдықтау
жоғары педагогикалық колледжі "МКҚКЖ. Досмұхамедов

Жобаның құны: 595 млн.теңге.
Жобаның мерзімі: 5 жыл.
Жобаның мақсаты: күрделі жөндеу жүргізу, білім беру қызметін ұсынумен
колледждің мүліктік кешенін жабдықтармен жабдықтау.

Іске асыру тетігі: мемлекеттік бастама:
Мемлекеттік әріптес конкурсты ұйымдастырушы болып табылады және жоба
шеңберінде міндеттемелердің уақтылы және тиісті орындалуын жүзеге
асырады. Облыстық бюджеттен мемлекеттік міндеттемелерді төлеуге бөлінген
ақша қаражатын толық аударуды жүзеге асырады. 

Жеке серіктес: 
- МЖӘ жобасын өз қаражаты есебінен қаржыландырады;
- педагогикалық колледж ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстарын жүзеге

асырады;
- МЖӘ объектісіне сервистік қызмет көрсетуге дайындау бойынша қажетті

жұмыстарды жүргізеді;
- МЖӘ объектісінің сапалық сипаттамаларын қамтамасыз етеді, ұсынылатын

қызметтердің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.



Инвестициялық шығындардың
өтемақысын бере отырып, МЖӘ-нің
жоспарланған жобалары(ИШӨ)



МЖӘ жобасын іске асыру тетігі: жеке қаржылық бастама;
МЖӘ жобасының қысқаша сипаттамасы: жоба Бөрлі ауданы, Ақсай
қаласында көше жарығын жаңғыртуды көздейді.1 185 шамды ауыстыру, 
тротуарлық жарықтандырудың 100 шырағын қайта жаңарту және
тротуарлық жарықтандырудың 287 жаңа шырағын салу көзделуде; 
Сала: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық;
МЖӘ жобасын іске асыру орны: Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, 
Ақсай қаласы;
Инвестициялар құны: 600 млн. теңге;
МЖӘ жобасының болжамды кезеңі: 5 жыл;
МЖӘ жобасы бойынша жоспарланатын төлемдер: ИШӨ, ОШӨ және ССҚС 

(шамамен);
Жобаны іске асырудың тиімділігі: тұтынушыларды сапалы коммуналдық
қызметтермен қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
жүйесінің тиімділігін арттыру және жаңғырту, оның ішінде энергия үнемдеу
және энергия тиімділігін арттыру; 
Ескертпе-көшені жарықтандыруды жаңғырту бойынша энергия аудитінің
қорытындысы дайындалды.

Көше жарығын жаңғырту Ақсай қ., Бөрлі ауданы»



МЖӘ жобасын іске асыру тетігі: мемлекеттік бастама;
МЖӘ жобасының қысқаша сипаттамасы: жоба "Облыстық онкологиялық
диспансер" ШЖҚ МКК үшін әмбебап сандық рентген диагностикалық
жүйесін лизингке алуды қарастырады;
Сала: денсаулық сақтау;
МЖӘ жобасын іске асыру орны: Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы;
Инвестициялар құны: 244,5 млн. теңге;

Лизинг ставкасы: 5%;
Кепілдік: 5 жыл;
МЖӘ жобасының болжамды кезеңі: 5 жыл;
МЖӘ жобасы бойынша жоспарланған төлемдер: жалдау төлемдері

(шамамен);
Жобаны іске асырудың әсері: көрсетілетін мамандандырылған
медициналық көмектің сапасын жақсарту, халықтың қайтыс болуы мен 
мүгедектігін төмендету; 
Ескертут - БҚО денсаулық сақтау басқармасы жобаны сүйемелдеуге
қаражат бөлу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

"Облыстық онкологиялық диспансер" ШЖҚ МКК үшін әмбебап сандық
рентген диагностикалық жүйесін лизингке сатып алу



МЖӘ жобасын іске асыру тетігі: мемлекеттік бастама;
МЖӘ жобасының қысқаша сипаттамасы: жоба облыс
спортшыларын сапалы оқу және жаттығу үдерісімен қамтамасыз ету
және бұқаралық спорт түрлерімен айналысу үшін жағдай жасау
мақсатында БҚО Орал-Желаево трассасында қысқы спорт түрлері
үшін спорт аренасын салу және пайдалануды көздейді.;
Сала: дене шынықтыру;
МЖӘ жобасын іске асыру орны: Батыс Қазақстан облысы, Орал 
қаласы;
Инвестициялар құны: 2 500 млн. теңге;
Мемлекеттік міндеттемелердің жалпы көлемі: 2 500 млн. теңге;
МЖӘ жобасының болжамды кезеңі: 5-10 жыл;
МЖӘ жобасы бойынша жоспарланатын төлемдер: ИШӨ, ОШӨ және
ССҚС (шамамен);
Жобаны іске асырудың тиімділігі: халықтың денсаулығын жақсарту; 
спортшылардың оқу және жаттығу процестерінің сапасын жақсарту, 

халықты бұқаралық спорт түрлеріне тарту; 
Ескерту - БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасы дайындық
жұмыстарын жүргізуде.

БҚО Орал қ. Орал-Желаев тас жолы бойынша қысқы спорт түрлері үшін 
спорт аренасын салу және пайдалану



Инвестициялық шығындар
өтемақысын ұсынусыз МЖӘ-нің
жоспарланған жобалары(ИШӨ)



МЖӘ жобасын іске асыру тетігі: мемлекеттік бастама;

МЖӘ жобасының қысқаша сипаттамасы: жоба тұжырымдамасы қазандық
құрылысын, сыртқы инженерлік желілерді жүргізуді, ішкі инженерлік желілерді қайта

құруды және МЖӘ объектілерін одан әрі пайдалануды қарастырады; Сала: денсаулық
сақтау;

МЖӘ жобасын іске асыру орны: БҚО Орал қаласының Облыстық көпсалалы

ауруханасы және облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы;

МЖӘ жобасының ретроспективасы: Облыстық көпсалалы аурухана: жылытылатын

ауданы 29 169 м2. ТҚЭ орталық жылытуына қосылған;

Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы: жылытылатын ауданы 8 879 м2. ТҚЭ орталық
жылытуына қосылған.Инвестициялар құны: 327 млн. теңге;МЖӘ жобасының болжамды

кезеңі: 5 жыл;Үнемдеу болжамы: 148 млн. теңге;

МЖӘ жобасы бойынша жоспарланған төлемдер: ауруханаларды тұтыну кепілдігі; 

МЖӘ жобасының болжамды құны:

- қазандықтың құрылыс-монтаж жұмыстары және инфрақұрылым жүргізу – 178 млн. 

теңге;

- - пайдалану шығындары-60 млн. теңге (жылына 12 млн. теңге);

- - сыйақы (жыл сайын инвестициядан 10% немесе жылына 17,8 млн.теңге) – 89 млн. 

теңге.

Жобаны іске асырудың әсері: пациенттерге қызмет көрсету сапасын жақсарту, 

өңірдегі жұмыс орындарының санын арттыру, Батыс Қазақстан облысының бюджетіне

қосымша кірістер түсімі, жылыту шығындарын 80-ге% төмендету; 

Ескерту-қазандықтардың құрылысына, инженерлік желілерді жүргізуге және ішкі

инженерлік желілерді қайта құруға ЖСҚ әзірлеу жүргізілуде.

Облыстық көп бейінді аурухана мен облыстық жұқпалы аурулар
ауруханасы үшін қазандық салу және пайдалану



МЖӘ жобасын іске асыру тетігі: мемлекеттік бастама;

МЖӘ жобасының қысқаша сипаттамасы: жоба шеңберінде Батыс

Қазақстан облыстық клиникалық ауруханасын медициналық
жабдықтармен жабдықтау көзделіп отыр;

Сала: Денсаулық Сақтау;

МЖӘ жобасын іске асыру орны: Батыс Қазақстан облысы, Орал 

қаласы, Никита Савичев көшесі 85;

МЖӘ жобасының ретроспективасы: Облыстық клиникалық
ауруханада медициналық жабдықтарды жаңартуды талап ететін 5 

Операциялық бөлімше бар;

Инвестициялар құны: 525 млн. теңге;

МЖӘ жобасының болжамды кезеңі: 5 жыл;

МЖӘ жобасы бойынша жоспарланатын төлемдер: ТМККК;

МЖӘ жобасының болжамды құны: 5 операциялық бөлімшені

қажетті жабдықтармен жабдықтау;

Жобаны іске асырудың тиімділігі: Батыс Қазақстан облысының
Халыққа қызмет көрсету сапасын жақсарту.

Батыс Қазақстан облыстық клиникалық операциялық ауруханасын
медициналық жабдықтармен жарақтандыру



МЖӘ жобасын іске асыру тетігі: жеке қаржылық бастама;

МЖӘ жобасының қысқаша сипаттамасы: жоба шеңберінде

онкологиялық ауруларды жедел анықтау және алдын алу үшін

аудандық және қалалық ауруханалардағы 19 маммографты

облыстық онкологиялық диспансердің базасында бірыңғай

құзыреттілік орталығына орталықтандыру және қосу көзделіп отыр;

Сала: денсаулық сақтау;

МЖӘ жобасын іске асыру орны: Орал қаласы, Батыс Қазақстан

облысы;МЖӘ жобасының ретроспективасы: Бүгінгі күні облыста 9

сандық және 10 Аналогты маммограф жұмыс істейді;

Инвестициялар құны: 240 млн. теңге, оның ішінде:

МЖӘ жобасының болжамды кезеңі: 5 жыл;

МЖӘ жобасы бойынша жоспарланатын төлемдер: ТМККК;

МЖӘ жобасының болжамды құны: 2 Жұмыс орнын жабдықтармен

және бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықтау;

10 Аналогты маммографтарды цифрландыру;
Жобаны іске асырудың әсері: аурудың ерте сатысында анықталу

деңгейін арттыру. Сондай-ақ өлім-жітімді төмендету, пациенттердің
өмір сүру ұзақтығы мен сапасын арттыру, пациенттерді емдеуге

жұмсалатын шығындарды төмендету.

Облыстық онкологиялық диспансерде құзыреттілік орталығын

құру

Құзыреттіліктің бірыңғай орталығы дегеніміз не? - Жүйелі платформа
медициналық деректерді әр түрлі медициналық мекемелер арасында
беруге, медициналық деректерді бірыңғай мұрағатта сақтауға, қашықтан
режимде тәуелсіз екінші және үшінші қарап шығуларды жүзеге асыруға,
жұмыс орнынан білім беру дерекқорларына қашықтан қолжетімділікті
жүзеге асыруға, зерттеулерді сипаттаудың формалды хаттамасына
енгізілген кез келген деректер бойынша статистикалық есептілікті
қалыптастыруға, скрининг бағдарламасының барлық кезеңдерінде
жұмыс сапасын бағалауға, пациенттердің бірыңғай ұлттық деректер
тізілімін құруға мүмкіндік береді.

Құзыреттіліктің бірыңғай орталығының мақсаттары:ауруды ерте
сатыда анықтау, бұл скринингтік бағдарламаларды енгізу

әдісімен диагностикалаудың қажеттілігін негіздейді;диагностика

тиімділігін арттыру;радиоскопиялық бейнелерді интерпретациялау

сапасын жақсарту;әйелдерді скрининг және тестілеу

диагностикасының бірыңғай тіркелімін құру.



МЖӘ жобасын іске асыру тетігі: мемлекеттік бастама;  

МЖӘ жобасының қысқаша сипаттамасы: МЖӘ жобасы шеңберінде МЖӘ 14 

жобасын іске асыру жолымен Орал қаласының барлық мектептерін қамту

ұсынылады.  МЖӘ бір жобасында 4-5 мектеп болады. Алдын ала мәліметтер

бойынша 26 мектепте ағымдағы жөндеу (шамамен 200 млн. теңге) және 40 

мектепте жабдықтармен жабдықтау (шамамен 300 млн. теңге) қажет.); 

Сала: Білім;
МЖӘ жобасын іске асыру орны: Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы;

МЖӘ жобасының ретроспективасы: Бүгінгі күні Батыс Қазақстан облысының
көптеген орта мектептері заманауи сапалы тамақтануды қамтамасыз ету

талаптарына жауап бермейді. Осы объектілерде қолданылатын жабдықтар

10 жылдан астам жұмыс істейді; 

Инвестициялар құны: 500 млн. теңге;

МЖӘ жобасының болжамды кезеңі: 5 жыл;

МЖӘ жобасын үнемдеу: 500 млн. теңге;

МЖӘ жобасы бойынша жоспарланатын төлемдер: тегін және ақылы

тамақтандыруды ұйымдастырудан түсетін кірістер;

Жобаны іске асырудың тиімділігі: мектеп оқушыларының тамақтануын

ұйымдастыруды жақсарту, мектептердің материалдық-техникалық базасын

ағымдағы жөндеу жолымен сапалы білім беруді жақсарту, өңірде шағын

және орта бизнесті дамыту, қызметті бәсекелестік ортаға және т. б. беру.

Ағымдағы жөндеу жүргізу және жабдықтармен жабдықтау үшін Орал 
қаласының асханаларын сенімді басқаруға беру



МЖӘ жобасын іске асыру тетігі: жеке қаржылық бастама;
МЖӘ жобасының қысқаша сипаттамасы: МЖӘ жобасы

шеңберінде Орал қаласын ұстау, көгалдандыру және
абаттандыру бойынша қызметтер көрсету ұсынылады. Жоба
көпжылдық екпелер үлесін ұлғайту есебінен келесі жылдары
көгалдандыруға арналған шығындарды үнемдеуге қол жеткізу
болжанып отыр. ТЖ инвестицияларын қайтару көрсетілген
үнемдеу есебінен болжанып отыр;
Сала: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық;
МЖӘ жобасын іске асыру орны: Батыс Қазақстан облысы, Орал 
қаласы;
Жоба сомасы: 1 000 млн. теңге;
МЖӘ жобасының мерзімі: 10 жыл;
Жобаны үнемдеу: 430 млн. теңге;
МЖӘ жобасы бойынша жоспарланған төлемдер: ҚЗ; 
Жобаны іске асырудың әсері: қала экологиясын жақсарту, 
халықтың өмір сүру сапасын жақсарту және т. б.;
Ескерту: Орал қаласын көгалдандыру тұжырымдамасы
әзірленуде, оның қорытындысы бойынша көгалдандыру
жұмыстарының көлемі мен түрлері анықталады, бұл кейіннен
жұмыстардың құнын анықтауға мүмкіндік береді.
Аяқтау мерзімі ағымдағы жылдың тамыз айы.

Күтіп ұстау, көгалдандыру және Орал қаласын абаттандыру бойынша
қызмет көрсету



Денсаулық сақтауды ұйымдастыру үшін арнайы киім мен тоқыма бұйымдарын жалға
алу және жуу қызметтерін көрсету

МЖӘ жобасын іске асыру тетігі: жеке қаржылық бастама;
МЖӘ жобасының қысқаша сипаттамасы: МЖӘ жобасы шеңберінде денсаулық сақтауды
ұйымдастыру үшін арнайы киім мен тоқыма бұйымдарын жалдау және жуу бойынша
қызметтер көрсету ұсынылады.
Саласы: денсаулық сақтау;
МЖӘ жобасын іске асыру орны: Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы;
Жобаның құны: 858 млн. теңге;
МЖӘ жобасының болжамды кезеңі: 5 жыл;
Жобаны іске асырудың әсері: пайдаланылатын киім-кешек сапасын айтарлықтай
арттыру;үнемделген қаражат киім-кешектерді сатып алу;кір жуу орындарын ұстау
қажеттілігі жоқ;кір жуатын орын қызметкерлерінің жалақысын үнемдеу;аурухана тек жұмыс
үшін қажетті тоқыма үшін төлейді;киім-кешекті сақтау үй-жайларында қажеттілік болмайды
(бұл үй-жайларды басқа тағайындаулар бойынша пайдалануға болады);қызмет сапасы
үшін жауапкершілікті жеткізушіге ауыстыру;істен шыққан киімдерді уақтылы ауыстыру
жекеше әріптеске жүктеледі. 
Жеке серіктес: арнайы киім мен тоқыма бұйымдарын жуу бойынша сапалы қызмет
көрсете отырып, жабдықтармен тиісті үй-жаймен қамтамасыз етеді, Денсаулық сақтау
ұйымдарына жалға беру үшін тоқыма бұйымдары мен Арнайы киімдерді сатып алады. 
Мемлекеттік әріптес: МЖӘ шартының орындалуына бақылау және мониторинг 
жүргізеді,Облыстық бюджеттен мемлекеттік міндеттемелерді төлеуге бөлінген ақшалай
қаражатты толық аударуды жүзеге асырады.



МЖӘ жобасын іске асыру тетігі: мемлекеттік бастама;
МЖӘ жобасының қысқаша сипаттамасы: МЖӘ жобасы

шеңберінде күрделі жөндеу және сервистік қызмет көрсетуді
жүзеге асыру ұсынылады Орал қ.субұрқақтар. Бүгінгі күні
қалада 14 субұрқақ кешені бар. Жобамен күрделі жөндеу
жүргізу есебінен келесі жылдары қызмет көрсету мен ұстау
шығындарын үнемдеуге қол жеткізу болжанып отыр. ТЖ 
инвестициясын қайтару көрсетілген үнемдеу есебінен

болжанып отыр;
Сала: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық;
МЖӘ жобасын іске асыру орны: Батыс Қазақстан облысы, 
Орал қаласы;
Жоба сомасы: 370 млн. теңге;
МЖӘ жобасының мерзімі: 5 жыл;
Жобаны үнемдеу: 160 млн. теңге;
МЖӘ жобасы бойынша жоспарланған төлемдер: ҚЗ;
Жобаны іске асырудың тиімділігі: қала экологиясын
жақсарту, халықтың бос уақытын ұйымдастыру, халықтың өмір
сүру сапасын жақсарту және т. б.;
Ескерту: бүгінгі күні Орал қаласының ТКШ бөлімі жобаның
ЖСҚ әзірлеуде.

Күрделі жөндеу және сервистік қызмет көрсету бұрқақтар Орал қ.


