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Астана қаласы әкімдігінің 

2016 жылғы «29» тамыздағы 

№ 106-1551 қаулысына 

13-қосымша 

 

 

«Денсаулық сақтау саласының кадрларын даярлықтан ӛткізу, олардың 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы құжаттарды беру» 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет регламенті 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Денсаулық сақтау саласының кадрларын даярлықтан ӛткізу, олардың 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы құжаттарды беру» мемлекеттік 

кӛрсетілетін қызметті (бұдан әрі – мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет) регламенті 

«Денсаулық сақтау саласының кадрларын даярлықтан ӛткізу, олардың 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы құжаттарды беру» мемлекеттік 

кӛрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі    

№ 297 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 11303 болып тіркелген) бекітілген «Денсаулық сақтау саласының 

кадрларын даярлықтан ӛткізу, олардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

туралы  құжаттарды беру» мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет стандартының 

(бұдан әрі – Стандарт) негізінде Астана қаласы әкімдігінің «Медициналық 

колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнымен (бұдан әрі – 

кӛрсетілетін қызметті беруші) кӛрсетіледі. 

Ӛтініштерді қабылдау және мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің 

нәтижелерін беру кӛрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады. 

2. Кӛрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік қызметті кӛрсету нәтижесі – мемлекеттік үлгідегі білім 

беру туралы түрі мен нысанына сәйкес денсаулық сақтау саласының кадрларын 

даярлықтан ӛткізу, біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы құжаттар. 

Мемлекеттік қызмет кӛрсетілетін қызметті алушыға тегін кӛрсетіледі. 

Ӛтініштерді қабылдау және қорытынды нәтижелерін беру кӛрсетілген 

мемлекеттік қызметті алушы арқылы жүзеге асырылады. 

 

 

2. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде кӛрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібін сипаттау 

 

1. Кӛрсетілетін қызметті алушының кӛрсетілетін қызметті берушіге 

Стандарттың 9-тармағында кӛрсетілген құжаттарды тапсырып, жүгінуі 
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мемлекеттік қызмет кӛрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме 

болып табылады. 

2. Даярлықтан ӛту кезінде мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінің 

құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың 

ұзақтығы: 

1) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қабылдау және ӛтінішін 

тіркеу – 10 (он) минут ішінде; 

2) қойылатын талаптарға сәйкес құжаттарды қарастыру – күнтізбелік      

14 (он тӛрт) күн; 

3) денсаулық сақтау саласының кадрларын даярлықтан ӛткізу туралы 

құжаттарын ресімдеу құжаттарды беру туралы кӛрсетілетін қызметті берушінің 

бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады – кӛрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын тапсыратын күні 10 (он) минут ішінде; 

4) кӛрсетілетін қызметті беруші басшысының денсаулық сақтау 

саласының кадрларын даярлықтан ӛткізу туралы құжаттарға қол қоюы – 

кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын тапсыратын күні 1 (бір) жұмыс 

күні ішінде; 

5) кӛрсетілетін қызметті беруші басшысы қол қойған денсаулық сақтау 

саласының кадрларын даярлықтан ӛткізу туралы құжаттарын тіркеу және 

кӛрсетілетін қызметті алушыға беру – кӛрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын тапсыратын күні 10 (он) минуттан аспайды. 

3. Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын 

мемлекеттік қызмет кӛрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі: 

1) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қабылдау және тіркеу. 

2) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қарастыру және 

құжаттарды беру туралы кӛрсетілетін қызметті берушінің бұйрығын 

кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысына беру; 

3) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын дайындау және 

кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну; 

4) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарына қол қою. 

5) кӛрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің 

нәтижесін беру. 

Біліктілікті арттыру және қайта даярлау кезінде мемлекеттік қызмет 

кӛрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, 

оны орындаудың ұзақтығы: 

1) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қабылдау және ӛтінішін 

тіркеу – 10 (он) минут ішінде; 

2) қойылатын талаптарға сәйкес құжаттарды қарастыру – денсаулық 

сақтау саласының кадрларын біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы 

құжаттарды беру туралы шешім қабылдаған күнен бастап 2 (екі) жұмыс күні 

ішінде; 

3) денсаулық сақтау саласының кадрларын біліктілігін арттыру және 

қайта даярлау туралы құжаттарын ресімдеу құжаттарды беру туралы 
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кӛрсетілетін қызметті берушінің бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады – 

кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын тапсыратын күні 10 (он) минут 

ішінде; 

4) кӛрсетілетін қызметті беруші басшысының денсаулық сақтау 

саласының кадрларын біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан ӛту туралы 

құжаттарға қол қоюы – кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын 

тапсыратын күні 1 (бір) жұмыс күні ішінде; 

5) кӛрсетілетін қызметті беруші басшысы қол қойған денсаулық сақтау 

саласының кадрларын біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан ӛту туралы 

құжаттарын тіркеу және кӛрсетілетін қызметті алушыға беру – кӛрсетілетін 

қызметті алушының құжаттарын тапсыратын күні 10 (он) минуттан аспайды. 

3. Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын 

мемлекеттік қызмет кӛрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі: 

1) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қабылдау және тіркеу. 

2) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қарастыру және 

құжаттарды беру туралы кӛрсетілетін қызметті берушінің бұйрығын 

кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысына беру; 

3) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын дайындау және 

кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну; 

4) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарына қол қою. 

5) кӛрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің 

нәтижесін беру. 

 

 

3. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде құрылымдық бӛлімшелер 

(қызметкерлер) мен кӛрсетілетін қызметті берушінің ӛзара  

іс-қимыл тәртібін сипаттау 

 

1. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесіне қатысатын кӛрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 

1) кӛрсетілетін қызметті берушінің медициналық және фармацевтикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау бӛлімшесінің (бұдан 

әрі – бӛлімше) зертханашысы; 

2) кӛрсетілетін қызметті беруші бӛлімшесінің меңгерушісі; 

3) кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысы. 

2. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын кӛрсете отырып, 

құрылымдық бӛлімшелердің (қызметкерлердің) арасындағы рәсімдердің кейін 

(іс-қимылдың) бірізділігін сипаттау: 

1) бӛлімшенің зертханашысы кӛрсетілетін қызметті алушыдан 

Стандарттың 9-тармағында кӛзделген құжаттарын қабылдауды және тіркеуді 

жүзеге асырады – кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қабылдайтын 

күні 10 (он) минут ішінде; 
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2) кӛрсетілетін қызметті берушінің бӛлімше меңгерушісі қойылатын 

талаптарға сәйкес құжаттарды қарастырады – күнтізбелік 14 (он тӛрт) күн; 

3) кейін денсаулық сақтау саласының кадрларын даярлықтан ӛткізу, 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы құжаттарды ресімдейді және 

кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қоюға тапсырады – 

кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын тапсыратын күні 10 (он) минут 

ішінде. 

4) кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысы денсаулық сақтау 

саласының кадрларын даярлықтан ӛткізу, біліктілігін арттыру және қайта 

даярлау туралы құжаттарға қол қояды – кӛрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын тапсыратын күні 1 (бір) жұмыс күні ішінде; 

5) кӛрсетілетін қызметті берушінің бӛлімше зертханашысы кӛрсетілетін 

қызметті беруші басшысы қол қойған денсаулық сақтау саласының кадрларын 

даярлықтан ӛткізу, біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан ӛту туралы 

құжаттарын тіркейді және кӛрсетілетін қызметті алушыға береді – кӛрсетілетін 

қызметті алушының құжаттарын тапсыратын күні 10 (он) минут ішінде. 

Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) 

ретін, кӛрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бӛлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) ӛзара іс-қимылдарының толық сипаттамасы осы 

Регламентке қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет кӛрсетудің бизнес-

процестерінің анықтамалығында кӛрсетіледі. Мемлекеттік қызмет кӛрсетудің 

бизнес-процестері анықтамалығы кӛрсетілетін қызметті берушінің интернет-

ресурсында орналастырылады. 

 

________________________________ 
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«Денсаулық сақтау саласының кадрларын 

даярлықтан ӛткізу, олардың біліктілігін арттыру 

және қайта даярлау туралы құжаттарды беру» 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет регламентіне 

қосымша 

 

 

Мемлекеттік қызмет кӛрсетудің бизнес-процестері анықтамалығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шартты белгілер: 

 

 
– Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің басталуы немесе аяқталуы 

 – Кӛрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (әрекеттерінің) атауы 

Кӛрсетілетін қызметті 

алушы 

Кӛрсетілетін қызметті беруші 

бӛлімшесінің зертханашысы 

Кӛрсетілетін қызметті беруші бӛлімшесінің меңгерушісі Кӛрсетілетін қызметті 

берушінің басшысы 

 
Кӛрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын қабылдау және тіркеу – 10 

(он) минут ішінде 

Даярлықтан ӛткізу кезінде қойылатын талаптарға сәйкес 

құжаттарды қарастыру – күнтізбелік 14 (он тӛрт) күн; 

біліктілікті арттыру және қайта даярлау кезінде – 

денсаулық сақтау саласының кадрларын біліктілігін 

арттыру және қайта даярлау туралы құжаттарды беру 

туралы шешім қабылдаған күнен бастап 2 (екі) жұмыс 

күні ішінде 

Денсаулық сақтау саласының кадрларын даярлықтан 

ӛткізу, біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы 

құжаттарды ресімдеу және кӛрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына қол қоюға тапсыру – кӛрсетілетін 

қызметті алушының құжаттарын тапсыратын күні 10 

(он) минут ішінде. 

Денсаулық сақтау 

саласының кадрларын 

даярлықтан ӛткізу, 

біліктілігін арттыру және 

қайта даярлаудан ӛту 

туралы құжаттарға қол 

қоюы – кӛрсетілетін 

қызметті алушының 

құжаттарын тапсыратын 

күні 1 (бір) жұмыс күні 

ішінде 

Кӛрсетілетін қызметті беруші басшысы 

қол қойған денсаулық сақтау саласының 

кадрларын даярлықтан ӛткізу, 

біліктілігін арттыру және қайта 

даярлаудан ӛту туралы құжаттарын 

тіркеу және кӛрсетілетін қызметті 

алушыға беру – кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын тапсыратын күні 

10 (он) минуттан аспайды 
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 – Келесі рәсімге (әрекетке) ӛту 
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