
 

«Денсаулық сақтау саласында есiрткi құралдарының, 

психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты 

қызметтерге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
 

Қызметті мемлекеттік органнан қалай алуға болады (қажетті 

құжаттар):  

Жұмыскестесі: 

      1) көрсетілетін қызметті беруші – 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндерінен 

басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге 

дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін. 

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін 

беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 17.30-ға 

дейін жүргізіледі. 

      Мемлекеттік қызмет кезек тәртібімен алдын ала жазылусыз және 

жеделдетілген қызмет көрсетусіз көрсетіледі; 

      2) Мемлекеттік корпорация – 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жексенбі және мереке күндерінен 

басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 

кестесіне сәйкес үзіліссіз сағат 9-00-ден 20-00-ге дейін. 

      Қабылдау «электрондық» кезек тәртібімен, көрсетілетін қызметті 

алушының тіркелген орны бойынша жеделдетілген қызмет көрсетусіз 

жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық кезекті броньдауға болады; 

      3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты техникалық 

үзілістерді қоспағанда тәулік бойы. 

      Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) 

жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың 

тізбесі: 

     көрсетілетін қызметті берушіге: 

     лицензияны алу үшін: 

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша өтініш; 

      2) қызметтің жекелеген түрімен айналысу құқығына берілген 

лицензиялық алымның бюджетке төленгендігін растайтын құжат; 

      3) бекітілген нысан бойынша өтініш иесі жасаған: ішкі істер 

органдарының қызметкерлерді тиісті тексергені туралы наркологиялық 

және психоневрологиялық диспансерлерінің қызметкерлер арасында 

нашақорлық, уытқұмарлық, созылмалы маскүнемдік ауруларымен 

ауыратындардың жоқ екені туралы белгілері бар қызметкерлердің тізімі; 

      4) жеке күзет ұйымдарының есірткі құралдарын, психотроптық заттар 

мен прекурсорларды сақтауға арналған үй-жайларды күзету шартының 

көшірмесі; 

      5) жарғының (салыстырып тексеру үшiн түпнұсқалары ұсынылмаған 



жағдайда нотариат куәландырған) көшiрмесi. 

 

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: 

Электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз 

түрінде 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

Денсаулық сақтау саласындағы есірткі құралдарының, психотроптық 

заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызметке лицензия, 

қайта ресімделген лицензия, лицензияның телнұсқасы. 

 

Мемлекеттік орган  

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігі 

 

Алушылар 

Жеке және заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны  

Мемлекеттік қызметті Астана қаласының жергілікті атқарушы 

органдары 

 

Қызмет көрсету құны және төлеу тәртібі  

Ақылы 

 

Қызмет көрсету мерзімі  

      1)көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға 

құжаттардың топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға 

жүгінген кезде: 

      лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны берген кезде – 15 (он 

бес) жұмыс күні; 

      лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде 

– 3 (үш) жұмыс күні; 

      лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын беру 

кезінде – 2 (екі) жұмыс күні. 

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде құжаттарды қабылдау күні 

мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді. 

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын алған сәтінен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған 

құжаттардың толық болуын тексереді. 

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда 

көрсетілген қызметті беруші көрсетілген мерзімде одан әрі қараудан бас 

тарту туралы жазбаша дәлелденген жауап береді. 

      2) құжаттардың топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ 

уақыты – 15 минут; 



      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең 

ұзақуақыты–15минут.»; 

  

Қызметтің толық атауы  

«Денсаулық сақтау саласында есiрткi құралдарының, психотроптық заттар 

мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызметтерге лицензия беру» 

 


