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Положение
об оказании платных медицинских услуг 

в КГП на ПХВ «Поликлиника№2 г. Семей» ГУ УЗ ВКО

1. Общие положения
1. Настоящее положение об оказании платных медицинских услуг в 

КГП на ПХВ «Поликлиники №2 г. Семей» УЗ ВКО (далее -  Организация) 
определяет порядок и условия оказания платных медицинских услуг в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Целью оказания платных медицинских услуг является удовлетворение 
потребностей населения в различных видах медицинской помощи, 
оказываемых сверх гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи.

3. Оказание медицинских услуг допускается в соответствии с 
Государственной лицензией ВК №002380DF от 11.07.2014 года и 
приложениями к ней по видам медицинской и врачебной деятельности.

4. Оказание платных медицинских услуг регламентируются 
следующими нормативными правовыми актами:

- Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года №360-IV «О 
здоровье народа и системе здравоохранения»;

- Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413-IV «О 
государственном имуществе»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 
2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, 
работников организаций, содержащихся за счет средств государственного 
бюджета, работников казенных предприятий»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 
декабря 2020 года № ҚР ДСМ-264/2020 «Об утверждении правил, объема и 
периодичности проведения профилактических медицинских осмотров 
целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного возрастов, 
а также учащихся организаций технического и профессионального, после 
среднего и высшего образования»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16.10.2020 
года №672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи»;
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- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 
октября 2020 года №ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания 
платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по 
предоставлению платных медицинских услуг (помощи)»;

5. КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО оказывает 
медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи (далее -  ГОБМП) согласно Приложению 1.

6. КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО оказывает 
медицинские услуги на платной основе согласно Приложению 2.

7. Сведения о квалификации медицинских работников, оказывающих 
платные медицинские услуги, график приема специалистов согласно 
Приложению 3.

8. Оплата труда специалистов, участвующих в оказании платных 
медицинских услуг, определяется на договорной основе.

2. Условия и порядок оказания платных медицинских услуг

9. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в следующих 
случаях:

1) при оказании плановых диагностических и лечебных услуг по 
инициативе пациентов, не входящих в ГОБМП;

2) при оказании профилактических услуг по инициативе пациентов;
3) при медицинском обследовании граждан для поступления на работу и 

учебу, вождения автомобиля;
4) при оказании медицинской помощи по договору с предприятием, в 

том числе по добровольному медицинскому страхованию;
5) при оказании экспресс-диагностических мероприятий по инициативе 

пациента с их письменного согласия;
6) КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО оказывает 

медицинские услуги, в том числе платные, в соответствии с утвержденным 
внутренним распорядком, режимом работы, графиками приема 
специалистов.

7) медицинское оборудование, приобретенное за счет бюджетных 
средств, используется при оказании платных медицинских услуг согласно 
графику (Приложение 4).

8) КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО оказывает 
медицинские услуги, в том числе платные, в соответствии со стандартами 
(протоколами) диагностики и лечения, утверждаемыми уполномоченным 
органом в области здравоохранения, а при их отсутствии по медицинским 
показаниям в соответствии с общепринятыми подходами.

10. КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО, а также 
специалист, непосредственно оказывающий услугу, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан:

- за некачественное оказание медицинских услуг;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договоров,
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- в случае причинения вреда здоровью и жизни пациента;
- излишнее взимание платы за оказанные услуги;
- взимание средств за оказание услуг, входящих в ГОБМП.
- необоснованное назначение диагностических и лечебных 

манипуляций с целью получения дохода, факт которого установлен при 
проверке, проводимой государственным органом в области контроля за 
качеством медицинских услуг.

3. Права и обязанности пациента

11. Пациент имеет право на:
- получение информации о квалификации медицинских работников, 

оказывающих ему медицинскую помощь;
- выбор врача из числа работающих в отделении;
- получение от лечащего врача и руководителя подразделения 

информацию о состоянии здоровья, проводимом курсе лечения, объемах 
диагностики и лечения;

- обращение в органы управления здравоохранением, орган по 
контролю за качеством медицинских услуг, к независимым медицинским 
экспертам, аккредитованным в установленном порядке, за проведением 
экспертизы качества проведенного лечения и обоснованности врачебных 
назначений;

- получение информации о расходах за оказанные медицинские услуги;
- получение льгот, предусмотренных настоящим положением.
12. Пациент обязан:
- соблюдать внутренний распорядок, режим работы организации;
- выполнять медицинские предписания;
- предоставлять известную информацию о наличии заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих;
- соблюдать условия договора;
- своевременно производить оплату за оказанные услуги.
- сохранять и беречь медицинское оборудование, инвентарь;
- при нанесении материального ущерба (порча имущества отделения) 

возмещать полную стоимость испорченного имущества.
- ограничивать курение и проводить его в строго отведенных местах, в 

определенное время.

4. Сведения о льготах для отдельных категорий граждан

13. КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО также 
предоставляет льготы:

- скидка в размере от 10 до 100 % от стоимости услуги для следующих 
категорий граждан: медицинским работникам, членов их семей. 
Обслуживание вне очереди - участники Великой Отечественной войны,
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инвалиды, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», 
«Күміс алқа» и др. государственные награды.

5. Порядок расчетов за оказание медицинских услуг
на платной основе

14. КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО предоставляет 
пациенту счет к оплате за фактически оказанные услуги.

15. Расчеты с пациентами, осуществляются:
- посредством оплаты наличными, путем внесения средств в кассу 

организации, при этом пациенту обязательно выдается контрольно-кассовый 
чек -  который остается у пациента;

по безналичному расчету, путем перечисления на текущий счет 
организации (банковские реквизиты организации БИН:080640013601; 
р/с ПИК ICZ858562203110510254; БИК KCJBKZKX; АО «Банк ЦентрКредит»

16. Пациенту производится возврат оплаченной суммы или разницы 
между оплаченной суммой и стоимостью оказанных услуг в следующих 
случаях:

- при неполном объеме оказанных услуг (по причине отказа пациента 
от услуги, при наличии противопоказаний отдельных процедур и 
манипуляций, если медицинская услуга не может быть оказана из-за 
отсутствия реактива, выхода из строя медицинской аппаратуры, отсутствия 
специалиста и т.д.).

6. Порядок использования средств 
от оказания платных медицинских услуг

17. На основании протокола собрания сотрудников «Поликлиника №2 
смешанного типа г. Семей» УЗ ВКО внесенного в коллективный договор 
вынесено добровольное решение, направить средства предназначенные на 
заработную плату на следующие расходы: единовременные премиальные и 
материальную помощь, коммунальные, хозяйственные и прочие расходы.

18. Средства, полученные от оказания услуг направляются на 
возмещение затрат в следующем порядке:

- на оплату налогов и прочих отчислений в бюджет;
- на денежные выплаты компенсационного характера;
- на оплату командировочных расходов и служебных разъездов;
- на приобретение медикаментов, расходных материалов и прочих 

средств медицинского назначения;
- на приобретение бланочной продукции, канцелярских товаров, 

хозяйственных товаров, твердого и мягкого инвентаря и т.д.;
- на приобретение, топлива;
- на оплату коммунальных услуг, услуг связи, за отопление, за 

электроэнергию, услуг по обслуживанию здания, транспортных услуг, услуг 
банка и т.д.;
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- на содержание и текущий ремонт оборудования и инвентаря, 
автомашин, зданий;

- на повышение квалификации и обучение кадров (не менее 5 (пяти) % 
от общего объёма средств, получаемых от оказания платных медицинских 
услуг);

- на затраты капитального характера (не более 15 (пятнадцати) % от 
общего объема средств, получаемых от оказания платных медицинских 
услуг);

- на культурно-массовую работу;
Оплата труда и вознаграждение руководящих работников предприятий 

производится за счет средств, предусмотренных на оплату труда в плане 
финансово-хозяйственной деятельности (план развития) предприятия на 
текущий финансовый год, через обсуждения в коллективах с учетом 
внесения в коллективный договор государственного предприятия с 
приложением протоколов коллективного собрания, с внебюджетных средств.

19 КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО разрабатывает и 
утверждает формы журналов регистрации услуг с указанием всех 
необходимых для учета и отчетности реквизитов. Назначает ответственных 
лиц по ведению журналов регистрации.

20. Бухгалтерский учет и отчетность в КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. 
Семей» УЗ ВКО ведутся раздельно по оказанию ГОБМП и платным 
медицинским услугам, в соответствии с учетной политикой, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения.

21. Главный врач организации несет ответственность за контроль 
оказываемых услуг, правильности взимания платы за оказанные услуги и 
использования средств от оказания платных услуг по целевому назначению и 
делегирует своим приказом ответственность за качество услуг и 
использования средств по целевому назначению заместителям и 
руководителям структурных подразделений.

7. Порядок ведения учета и отчетности по оказанию 
медицинских услуг на платной основе.

8. Ответственность руководителя за оказание 
медицинских услуг на платной основе.

Зам.гл.врача
КГП на ПХВ «Поликлиника №2 
г.Семей» УЗ ВКО Нуржанова Ш.М.
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2021 жыл"

Келісілді:
ШҚО ДСБ «Семей қаласының 
№2 емханасы»
ШЖҚ КМК-ның 
бақылау кеңесімен

Щ  БЕКІТІЛДІ: 
^ Л щ Қ О  ДСБ «Семей

шьгимң №2 емханасы»
'МК бас дәрігері

2021 жыл

ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК
ақылы медициналық қызмет көрсету туралы

Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК (ары қарай
-  Мекеме) ақылы медициналық қызметтер көрсету ережесі Қазақстан 
Республикасы заңнамасына сәйкес ақылы медициналық қызметтер көрсету 
тәртібі мен шартын белгілейді.

2. Ақылы медициналық қызметтер көрсетудің мақсаты, ақылы медициналық 
көмектің кепілді көлемінен тыс, медициналық көмектің әр түрлерінде 
тұрғындардың қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады.

3. Медициналық қызмет көрсету 11.07.2014ж. №002380DF Мемлекеттік 
лицензиясы және оның медициналық жэне дәрігерлік қызмет түрлері бойынша 
қосымшасына сэйкес жүргізіледі.

4. Ақылы медициналық қызметтер көрсету келесі нормативтік құкықтық 
акттер бойынша реттемеленеді:

- «Халық денсаулығы жэне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 19.09.2009ж. №193-IV Кодексі;

- «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының №413-IV 
01.03.2011ж. Заңы;

- Үкіметінің "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты 
есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың 
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы "Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен үсталатын ұйымдардың 
қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлёу 
жүйесі туралы» 31.12.2015г №1193;
- «Мектепке дейінгі, мектеп жасындағы балаларды, сондай-ақ техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі жэне жоғары білім беру ұйымдарының білім 
алушыларын қоса алғанда, халықтың нысаналы топтарына профилактикалық 
медициналық қарап-тексерулерді жүргізу қағидаларын, көлемі мен мерзімділігін
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бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 
жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-264/2020 бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 20 желтоқсанда № 21820 
болып тіркелді;
- «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту жэне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп 
тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 16 қазандағы № 
672 қаулысы.
- Денсаулық сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсету қағидаларын және 
ақылы медициналық көрсетілетін қызметтер (көмек) ұсыну жөніндегі шарттың 
үлгілік нысанын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің 2020 жылғы 29 қазандағы № ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 30 қазанда № 21559 болып 
тіркелді.
5. ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК медициналық 
қызметті тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында (ары 
қарай -  ТМККК) 1 Қосымшаға сәйкес көрсетеді.
6. ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК медициналық 
қызметті ақылы негізде 2 Қосымшаға сәйкес көрсетеді.
7. Ақылы медициналық қызмет көрсететін медициналық қызметкерлердің 
біліктілігі туралы мағлұмат, мамандардың қабылдау кестесі 3 Қосымшаға 
сәйкес.
8. Ақылы медициналық қызмет көрсетуге қатысатын мамандарға еңбекакы төлеу 
келісім-шарт негізінде анықталады.

2. Ақылы медициналық қызмет көрсетудің тәртібі мен шарттары

9. Ақылы медициналық қызметтер көрсету жасалған келісім-шарт бойынша 
(мемлекеттік және орыс тілдерінде) келесі жағдайлар бойынша жүргізіледі:

1) ТМККК кірмейтін емделушілердің бастамасы бойынша, жоспарлы 
диагностикалық жэне емдеу қызметтерін көрсету кезінде;

2) негізгі (өмірлік маңызды) дәрілік заттардың тізіміне енгізілмеген дәрілік 
заттармен емдеу кезінде;

3) тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі тізбесіне енбеген 
қымбат тұратын медициналық зерттеулер жүргізу кезінде;

4) емделушінің бастамасы бойынша профилактикалық қызмет корсету;
5) медициналық көрсетімдерсіз медициналық-генетикалық зерттеулер 

кезінде;
6) жұмысқа орналасу жэне оқуға түсу үшін азаматтарды медициналық

тексеру кезінде;
7) кэсіпорынмен шарт бойынша, оның ішінде ерікті медициналық сақтандыру 

бойынша медициналық көмек корсету кезінде;
8) қосымша сервистік қызмет корсету.
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9) ЩҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК медициналық 
қызметті, соның ішінде ақылы қызметті бекітілген ішкі тәртіп, жұмыс тэртібі, 
мамандар қабылдауының кестесіне сәйкес көрсетеді.

10) бюджеттік қаражат есебінен алынған медициналық құрал-жабдықтар, 
ақылы медициналық қызмет көрсету кезінде кестеге сәйкес қолданылады (4 
Қосымша).

11) ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК медициналық 
қызметті, соның ішінде ақылы қызметті, денсаулық сақтау саласындағы 
уәкілетті орган бекіткен диагностика мен емдеу үлгілеріне сәйкес, ал олардың 
жоқтығы кезінде көпшілік мақұлдаған тәсілдерге сэйкес медициналық 
көрсеткіштер бойынша көрсетіледі.

10. ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК, сондай-ақ 
тікелей қызмет көрсететін маман, Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес жауапкершілік көтереді:

- медициналық қызметті сапасыз көрсеткені үшін;
- келісім-шартты орындамағаны және дүрыс орындамағаны үшін;
- емделушінің денсаулығына және өміріне зиян келтіру жағдайында;
- көрсетілген қызмет үшін артық төлем алғаны үшін;
- ТМККК кіретін қызмет үшін төлем алғаны үшін;
- медициналық қызметті бақылау саласындағы мемлекеттік органның тексеру 

кезінде, табыс табу мақсатында негізсіз диагностикалық жэне емдік амал 
тағайындау туралы дерек анықталған жағдайда.

3. Емделушінің қүқығы мен міндеттері

11. Емделуші қүқықты:
- өзіне медициналық қызметтер көрсететін медицина қызметкерлерінің 

біліктілігі туралы мәліметтер алуға;
- бөлімшеде істейтін дәрігерлер санынан таңдауға;
- денсаулығы туралы, өткізіліп жатқан емдеу бағыты, диагностика мен емдеу 

көлемі туралы ақпаратты емдеуші дәрігерден және бөлімшенің басшысынан 
алуға;

өткізілген емдеудің сапасын және дэрігерлік тағайындаулардың 
негізділігіне сараптама өткізу үшін, денсаулық сақтау басқармасының 
органдарына, медициналық қызметті бақылау бойынша органга, белгіленген 
тәртіпте аккредиттелген тәуелсіз медициналық сарапшыларға жүгінуге;

- көрсетілген медициналық қызметке кеткен шығын туралы акпаратты алуға;
- осы ережеде қарастырылған жеңілдіктер алуга.
12. Емделуші міндетті:
- мекеменің ішкі тәртібін, жұмыс уақытын сақтауга;
- медициналық ұйгарымдарды орындауга;
- айналадағыларға қауіп төнгізетін аурудың бар болуы туралы ақпаратты 

айтуга;
- келісімнің шарттарын орындауга;

3



7
/

- көрсетілген қызмет үшін ақыны уақытында төлеуге;
- медициналық құрал-жабдықтарды, бұйымдарды күтіп сақтауға;
- материалдық зиян келтірген жағдайда (бөлімшенің мүлкін бұзғанда) 

бүлінген мүліктің толық қүнын өтеуге;
- шылым шегуді шектеуге және белгілі уақытта қатал тағайындалған орында 

шегуге.

4. Азаматтардың жекеленген санаттары үшін 
жеңілдіктер туралы мәлімет

13. ТТТҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК сондай-ақ 
жеңілдіктер ұсынады:

- келесі санаттағы азамаггар үшін қызмет қүнынан 10-нан 100°/о көлемінде 
жеңілдіктер: медициналық қызметкерлерге, олардың отбасылары мүшелеріне. 
¥лы Отан соғысының қатысушыларын, мүгедектер, көпбалалы аналарды, 
«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен, тағы да басқа мемлекеттік 
марапаттармен марапатталғандарға кезектен тыс қызмет көрсету.

5. Ақылы негізде көрсететін медициналық қызмет үшін есеп тәртібі

14. ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК емделушіге 
нақты көрсетілген қызметті төлеу үшін есеп береді.

15. Емделушілермен есептесу жүзеге асады:
- қолма-қол ақша арқылы жүзеге асырылатын есеп айырысу емделушіге 

бақылау чегін бере отырып, мекеменің кассасына қаражатты тапсыру арқылы 
жүзеге асады;
- қолма-қол ақшасыз есеп айырысу бойынша - мекеменің ағымдағы шотына 
аудару жолымен жүргізіледі (мекеменің банк деректемелері БСН 080640013601; 
ЖСК е/с KZ858562203110510254; БСК KCJBKZKX; АО «Банк ЦентрКредит».

16. Емделушіге төленген соманы қайтарып беру немесе төленген сома мен 
көрсетілген қызмет құнының айырмашылығы келесі жағдайларда жүргізіледі:

- көрсетілген қызмет көлемінің толық емес кезінде (емделушінің қызметтен 
бас тарту себебінен, бөлек емдеу шараларының жарамауынан, медициналық 
қызмет реактивтің жоқтығына байланысты көрсетілмегендіктен, медициналық 
қүрылғының істен шығуына, мамандардың жоқтығына байланысты жэне т.б.).

6. Ақылы медициналық қызмет көрсетуден 
қаражатты пайдалану тәртібі

17. ¥жымдық шартқа енгізілген ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 
емханасы» ШЖҚ КМК қызметкерлері жиналысының хаттамасы негізінде ерікті 
шешім қабылданды, еңбекақыға арналған қаражатты келесі шығынға жіберілсін:
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бір жолғы сыйақы және материалдық көмек, коммуналдық, шаруашылық және 
басқа да шығындар.

18. Қызмет көрсетуден келген қаражат шығынының орнын толтыруға келесі 
тәртіппен жіберіледі:

- салық төлеу мен бюджетке басқа да аударымдарға;
- өтемакы сипатындағы ақшалай төлемдерге;
- іссапар шығындарын төлеуге және қызмет бабында жүріп тұру төлемдеріне;
- дәрі-дәрмектерді, шығын материалдарды және өзге де қүралдарды, 

медициналық мақсаттағы заттарды сатып алуға;
- баспабет өнімдерін, кеңсе тауарларын, шаруашылық тауарларын, қатты 

жэне жұмсақ жэне т.б. бұйымдарды сатып алуға;
- жанармай сатып алуға;
- коммуналдық кызметтерге, байланыс қызметіне, жылуға, электр 

энергиясына, ғимаратқа қызмет көрсету жөніндегі қызметтерге, көлік 
қызметтеріне, банк қызметін және т.б. төлеуге;

- құрал-жабдықтар мен бұйымдарды, автокөліктерді, ғимаратты күтуге жэне 
ағымдағы жөндеуге;

- кадрлардың біліктілігін арттыру мен қайта даярлауға (ақылы медициналық 
қызметтер көрсетуден алынатын қаражаттың жалпы көлемінің кемінде 5 (бес) %- 
ы);

- күрделі сипаттағы шығындарға (ақылы медициналық қызметтер көрсетуден 
алынатын қаражаттың жалпы көлемінің 15 (он бес) %-ынан аспайтын);

- мәдени-көпшілік жүмыстарына.

7. Ақылы негізде медициналық қызмет көрсету бойынша 
есеп беру және есеп жүргізу тәртібі

19. ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК есеп беру мен 
есеп жүргізу үшін барлық керекті деректемелер көрсетілген, қызметтерді тіркеу 
журналдарының нысанын өңдеп бекітеді. Тіркеу журналдарын жүргізу бойынша 
жауапты тұлғаларды белгілейді.

20. ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК ТКМККК 
корсету бойынша және ақылы медициналық қызметтің бухгалтерлік есебі мен 
есеп беру денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен бекітілген есеп 
саясаты негізінде бөлек жүргізіледі.

8. Ақылы негізде медициналық қызмет көрсету үшін 
басшының жауапкершілігі

21. Мекеменің бас дәрігері көрсетілген қызметтерді бақылауға, көрсетілген 
қызмет үшін алынған қаражаттың дүрыстығына және ақылы қызметтер 
көрсетуден түсетін қаражатты қатаң түрде мақсаты бойынша пайдалануға 
жауапты болады және қызмет сапасы, қаражатты максаты бойынша пайдалануға
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жауапкершілікті орынбасарларға жэне қурылымдық бөлімшелердің 
басшыларына бұйрық бойынша құқык береді.

Орындаушы:

ІТІҚО ДСБ «Семей қаласының №2 я
емханасы» ШЖҚ КМК 
бас дәрігерінің орынбасары Нұржанова Ш.М.
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