
«Медициналық қызметке лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
 

Қызметті мемлекеттік органнан қалай алуға болады (қажетті 

құжаттар):  

Көрсетілетін қызметті алушы (немесе сенімхат бойынша оның өкілі) 

жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушіге:   

аккредиттеу туралы куәлікті алу үшін: 

- осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша өтініш;   

аккредиттеу туралы куәлікті қайта ресімдеу үшін: 

- осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша өтініш;   

- көрсетілетін қызметті алушының атауының немесе ұйымдық-

құқықтық нысанының өзгеруін растайтын құжат; 

аккредиттеу туралы куәліктің телнұсқасын алу үшін: 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша өтініш; 

2) порталға жүгінген кезде: 

аккредиттеу туралы куәлікті алу үшін: 

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған 

электрондық құжат нысанындағы сұрату; 

аккредиттеу туралы куәлікті қайта ресімдеу үшін: 

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған 

электрондық құжат нысанындағы сұрату; 

көрсетілетін қызметті алушының атауының немесе ұйымдық-құқықтық 

нысанының өзгеруін растайтын құжат; 

аккредиттеу туралы куәліктің телнұсқасын алу үшін: 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша өтініш. 

Мемлекеттік ақпараттық ресурстар болып табылатын, заңды тұлға 

ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, көрсетілетін қызметті 

алушының денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен 

аккредиттеу стандарттарына сәйкестігіне өзін-өзі бағалау нәтижелері туралы, 

медициналық және (немесе) фармацевтикалық қызметті жүзеге асыру 

құқығына лицензия туралы құжаттардың мәліметтерін көрсетілетін қызметті 

беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден алады.  

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:  

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы берген кезде (қолма-

қол немесе пошта байланысы арқылы) – қағаз жеткізгіште өтініштің 

көшірмесінде құжаттар пакетін қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, 

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы белгі оның 

қабылданғанын растау болып табылады;  



портал арқылы берген кезде - көрсетілетін қызметті алушының «жеке 

кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұратудың 

қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі. 

 

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: 

Электронды (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

Медициналық қызметке лицензия және (немесе) лицензияға қосымша, 

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, 

лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасы 

 

Мемлекеттік орган  

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігі 

 

Алушылар 

Жеке және заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны  

Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың 

жергілікті атқарушы органдары 

 

Қызмет көрсету құны және төлеу тәртібі  

Ақылы 

 

Қызмет көрсету мерзімі  

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері: 

1) көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚО-ға құжаттар пакетін тапсырған 

сәттен бастап, сондай-ақ порталға жүгінген кезде: 

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде –                         

15 (он бес) жұмыс күні; 

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу 

кезінде – 3 (үш) жұмыс күні; 

қағаз нысанда берілген лицензия және (немесе) лицензияға қосымша 

жоғалған немесе  бүлінген жағдайда оның телнұсқасын беру кезінде – 2 (екі) 

жұмыс күні; 

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған 

құжаттардың толықтығын тексереді. 

Ұсынылған құжаттардың толық емес фактісі анықталған жағдайда 

көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті қарауды тоқтату 

туралы жазбаша уәжделген жауап береді. 

2) құжаттар пакетін тапсыру үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ 

уақыты – 15 (он бес) минут; 



3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) 

минут; 

 

Қызметтің толық атауы  

«Медициналық қызметке лицензия беру» 

  


