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Бишкек шаары

Биринчи жана экинчи электрондук колтамга укуктарын жана
жоопкерчиликтерин белгилее женунде
Кыргыз Республикасынын
вкметуне
караштуу
Милдеттуу
медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетин аткаруунун алкагында,
ошондой эле «Электрондук колтамга женунде» Кыргыз Республикасынын
мыйзамынын 6-беренесин жетекчиликке алуу менен, Бирдиктуу телеечу
системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо боюнча
операцияларды талаптагыдай жана ез убагында жургузууну камсыз кылуу
максатында буйрук кылам:
1. ММК фондунун бюджетинин аткарылыш процессии
кеземелдее
жоопкерчилиги «IS: Казна Бюджет» автоматташтырылган маалымат
системасында биринчи электрондук кол тамга укугу менен Милдеттуу
медицина камсыздандыруу
фондунун терайымынын орун басары
А.М.Калыковго жуктелсун.
2. ММК фондунун бюджетин аткаруу боюнча операцияларды жургузуу
жоопкерчилиги «IS: Казна Бюджет» автоматташтырылган маалымат
системасында экинчи электрондук кол тамга укугу менен Бюджетти аткаруу
башкармалыгынын башчысы К. Эсенгуловго жуктелсун.
3. Милдеттуу медициналык камсыздандыруу фондунун терайымынын
орун басары ден-соолугуна байланыштуу, иш сапарга же эмгек ергууге
кеткендигинен улам ишке чыкпай калган кундеру «IS: Казна Бюджет»
автоматташтырылган маалымат системасында биринчи электрондук кол
тамга укугу терайымдын биринчи орун басары К.Т. Оскомбаевага убактылуу
жуктеле тургандыгы белгиленсин
4. Бюджетти аткаруу башкармалыгынын башчысы К.А.Эсенгулов денсоолугуна байланыштуу, иш сапарга же эмгек ергууге кеткендигинен улам
ишке чыкпай калган кундеру «IS: Казна Бюджет» автоматташтырылган
маалымат системасында экинчи электрондук кол тамга укугу Бюджетти
аткаруу белумунун башчысы Р.И. Боромбаевага же Эсепке алуу жана

бюджеттйк милдеттенмелерди каттоо секторунун башчысы Н.Ж.Акбаевге
убактылуу жуктелет.
5. «IS: Казна Бюджет» автоматташтырылган маалымат системасында
убактылуу электрондук кол тамга укугун еткеруп беруу УШУЛ буйруктун 3
жана 4-пункттарына ылайык езунче буйрук менен таризделет.
6. Ушул буйрукка ылайык бюджеттин аткарылышына жооптуу кызмат
адамдары Бирдиктуу телеечу системасында иштеген саламаттык сактоо
уюмдарын каржылоо, МКП жана ММК программалары боюнча
жецилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуунун алкагында калкка
берилуучу дары-дармек
каражаттары
y4YH
фармацевттик
кызмат
керсетуучулер менен ез убагында эсептешуулерду жургузуу, ошондой эле
жеке менчик гемодиализ борборлоруна гемодиализ кызматы учун акы тело©
менен байланышкан операцияларды ез убагында жургузууну камсыз
кылышсын.
7. Бул буйруктун аткарылышын кеземелдеену езуме калтырам.

Об установлении ответственности и правах первой и второй
электронных подписей
В целях обеспечения надлежащего и своевременного проведения
операций по финансированию организаций здравоохранения системы
Единого плательщика в рамках исполнения бюджета Фонда обязательного
медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики, а
также руководствуясь статьей 6 Закона Кыргызской Республики «Об
электронной подписи», приказываю:

1. Ответственность за осуществление процесса по исполнению
бюджета Фонда ОМС возложить на заместителя председателя Фонда
обязательного медицинского страхования Калыкова А. с правом первой
авторизационной
электронной
подписи
в
автоматизированной
информационной системе «IS: Казна Бюджет».
2. Ответственность за проведение операций по исполнению бюджета
ФОМС возложить на начальника Управления исполнения бюджета
Эсенгулова К. с правом второй электронной подписи в автоматизированной
информационной системе «IS: Казна Бюджет».
3. Установить, что в случае отсутствия заместителя председателя
Фонда обязательного медицинского страхования по причине болезни,
служебной командировки или выхода в трудовой отпуск, право первой
электронной подписи в автоматизированной информационной системе «IS:

Казна Бюджет» временно возлагается на первого заместителя председателя
Оскомбаевой К.Т.
4. Установить, что в случае отсутствия начальника Управления
исполнения бюджета Эсенгулова К.А. по причине болезни, служебной
командировки или выхода в трудовой отпуск, право второй электронной
подписи в автоматизированной информационной системе «IS: Казна
Бюджет» временно возлагается на начальника отдела исполнения бюджета
Боромбаевой Р.И.
или заведующего сектором учета и регистрации
бюджетных обязательств Акбаеву Н.Ж.
5.
Передача
временных
прав
электронных
подписей
в
автоматизированной информационной системе «IS: Казна Бюджет» в
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего приказа оформляется отдельным
приказом.
6. Должностным лицам, ответственным за исполнение бюджета в
соответствии с настоящим приказом, обеспечить своевременное проведение
операций, связанных с финансированием организаций здравоохранения
системы Единого
плательщика,
расчетами
с
фармацевтическими
поставщиками за лекарственные средства, предоставляемые населению в
рамках льготного лекарственного обеспечения по программам ПГГ и ОМС, а
также оплатой услуг гемодиализа частным гемодиализным центрам.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Терайым

Э.К. Боронбаева

«Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу Милдеттуу
медициналык камсыздандыруу фондунун биринчи жана экинчи
электрондук кол тамга жоопкерчилик укуктарын белгилеену бекитуу
женунде» буйругуна макулдашуу барагы
Буйруктун долбоорун даярдаган:
Бюджетти аткаруу
башкармалыгынын башчысы

Эсенгулов К.А.

Макулд ашылд ы:
Терайымдын биринчи орун басары

Оскомбаева К.Т.

Терайымдын орун басары

Калыков A.M.

Бюджеттик пландоо
башкармалыгынын башчысы

Борчубаева Г.Ш.

Ички аудит башкармалыгынын башчысы

Молдобаев К.К.

Уюштуруу белумунун башчысы

Мамбеталиев М.К.

Коррупциянын алды алуу
Сулайманов Д.И.

боюнча ыйгарым укуктуу

Маалыматтык-техникалык камсыз
У.Д.Жумабаев

кылуу белумунун башчысы

Жыйынтыктоочу-укуктук колдоо
белумунун жетектеечу адиси
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А.Ж.Жоробаев

