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Астана қаласы әкімдігінің  

2016 жылғы «5» қазандағы 

№ 106-1854 қаулысына  

3-қосымша 

 

 

«Денсаулық сақтау саласында есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен 

прекурсорлардың айналымына байланысты қызметтерге лицензия беру»  

мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет регламенті 

 

1. «Денсаулық сақтау саласында есiрткi құралдарының, психотроптық 

заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызметтерге лицензия 

беру» мемлекеттік кӛрсетілетін қызметті (бұдан әрі – мемлекеттік кӛрсетілетін 

қызмет) «Фармацевтикалық қызмет саласындағы мемлекеттік кӛрсетілетін 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 293 

бұйрығымен бекітілген «Денсаулық сақтау саласында есiрткi құралдарының, 

психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты 

қызметтерге лицензия беру» мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет стандартының 

(бұдан әрі – Стандарт) (Нормативтік құқықтық актілерің мемлекеттік 

тізілімінде № 11338 болып тіркелді) негізінде Астана қаласы әкімдігінің 

уәкілетті органы – «Астана қаласының Денсаулық сақтау басқармасы» 

мемлекеттік мекемесімен (бұдан әрі – кӛрсетілетін қызметті беруші) 

кӛрсетіледі. 

Ӛтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті кӛрсету нәтижесін беру: 

1) кӛрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 

2) «электрондық үкіметі» веб-порталы: www.egov.kz (бұдан әрі – портал); 

3) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғам (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) 

арқылы жүзеге асырылады. 

2. Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара 

автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік қызметті кӛрсету нәтижесі – денсаулық сақтау 

саласындағы есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың 

айналымына байланысты қызметке лицензия, қайта ресімделген лицензия, 

лицензияның телнұсқасы. 

Мемлекеттік қызметті кӛрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. 

Кӛрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алу үшін 

жүгінген жағдайда, лицензия басып шығарылады және кӛрсетілетін қызметті 

беруші басшысының мӛрімен және қолымен расталады. 

Порталда мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің нәтижесі кӛрсетілетін 

қызметті алушының «жеке кабинетіне» кӛрсетілетін қызметті берушінің 
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уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) 

куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі. 

Кӛрсетілетін қызметті алушы қағаз жеткізгіште лицензияны алу үшін 

жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызмет кӛрсету нәтижесі электрондық нұсқада 

ресімделеді, басып шығарылады және кӛрсетілетін қызметті беруші 

басшысының мӛрімен және қолымен куәландырылады. 

Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – 

кӛрсетілетін қызметті алушы) ақылы негізде кӛрсетіледі. 

Мемлекеттік қызметті кӛрсету кезінде кӛрсетілетін қызметті алушы 

Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес кӛрсетілетін қызметті 

алушының орналасқан жері бойынша бюджетке қызметпен айналысу құқығы 

үшін лицензиялық алым тӛлейді: 

1) денсаулық сақтау саласындағы есірткі құралдарының, психотроптық 

заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызметке лицензия беру 

кезінде 20 (жиырма) айлық есептік кӛрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды; 

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензияны беру кезіндегі 

мӛлшерлеменің 10 %-ын құрайды, бірақ 4 (тӛрт) АЕК-дан артық емес; 

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензияны беру кезіндегі 

мӛлшерлеменің 100 %-ын құрайды.  

Лицензиялық алымды тӛлеу екінші деңгейдегі банктер және банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы 

қолма-қол ақшалай және қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызметті алуға электрондық сұрау салу портал арқылы 

берілген жағдайда, тӛлем «электрондық үкіметтің» тӛлем шлюзі (бұдан әрі – 

ЭҮТШ) немесе екінші деңгейдегі банктер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 

 

 

2. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде кӛрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің)  

іс-қимыл тәртібін сипаттау 

 

1. Мемлекеттік қызмет кӛрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға 

негіздеме кӛрсетілетін қызметті алушының (немесе сенімхат бойынша оның 

ӛкілінің) кӛрсетілетін қызметті берушіге Стандарттың 9-тармағына сәйкес 

ӛтініш пен құжаттарын ұсынуы. 

2. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінің құрамына кіретін әрбір 

рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы: 

1) кӛрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері кӛрсетілетін 

қызметті алушының құжаттарын қабылдайды, тіркейді және кӛрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына ұсынады – кӛрсетілетін қызметті алушының 

құжаттары түскен күні 15 (он бес) минуттан аспайды; 

2) кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысы кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын қарайды және кӛрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
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орындаушысына қарар дайындайды – құжаттар түскен күні 25 (жиырма бес) 

минуттан аспайды; 

3) кӛрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы кӛрсетілетін 

қызметті алушының (немесе сенімхат бойынша оның ӛкілінің) ӛтініші мен 

құжаттарын қарастырады. Егерде, кӛрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-

тармағында кӛрсетілген құжаттардың тізбесіне сәйкес құжаттарды толық емес 

ұсынған жағдайда сондай-ақ, Стандарттың 10-тармағында кӛрсетілген негіздер 

бойынша кӛрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы кӛрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына кӛрсетілетін қызметті кӛрсетуден бас тарту 

туралы дәлелді жауапты дайындайды: 

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде – 15 (он 

бес) жұмыс күні;  

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде 

– 3 (үш) жұмыс күні; 

лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасын беру 

кезінде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.  

4) кӛрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері кӛрсетілетін 

қызметті алушының лицензиясын немесе қызметті кӛрсетуден бас тарту туралы 

дәлелді жауабын тіркейді және тапсырады – кӛрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын тапсыру күні 15 (он бес) минуттан аспайды; 

5) кӛрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері кӛрсетілетін 

қызметті алушыға (немесе сенімхат бойынша ӛкілі) лицензия және (немесе) 

лицензияға қосымшаны немесе мемлекеттік қызметті кӛрсетуден бас тарту 

туралы дәлелді жауапты тіркейді және тапсырады – кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын тапсыру күні 15 (он бес) минуттан аспайды. 

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

мемлекеттік қызмет кӛрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі:  

1) стандарттың 9-тармағына сәйкес, кӛрсетілетін қызметті алушының 

ӛтініші мен құжаттарын тіркеу туралы белгі; 

2) кӛрсетілетін қызметті беруші басшысының қарары; 

3) лицензия және (немесе) лицензияға қосымша, лицензияның 

телнұсқасының жобасы немесе мемлекеттік қызметті кӛрсетуден бас тарту 

туралы дәлелді жауаптың жобасы; 

4) қол қойылған лицензия және (немесе) лицензияға қосымша, 

лицензияның телнұсқасы немесе мемлекеттік қызметті кӛрсетуден бас тарту 

туралы дәлелді жауаптың жобасы. 

 

 

3. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде құрылымдық бӛлімшелер 

(қызметкерлер) мен кӛрсетілетін қызметті берушінің  

ӛзара іс-қимыл тәртібін сипаттау 
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1. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесіне қатысатын кӛрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 

1) кӛрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері; 

2) кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысы; 

3) кӛрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы. 

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

құрылымдық бӛлімшелердің (қызметкерлердің) арасындағы рәсімдердің          

(іс-қимылдың) бірізділігін сипаттау: 

1) кӛрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкерімен кӛрсетілетін 

қызметті алушының құжаттарын тіркеу және кӛрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына беру; 

2) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қарау және кӛрсетілетін 

қызметті берушінің жауапты орындаушысына жолдау; 

3) кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысы қол қою үшін кӛрсетілетін 

қызметті берушінің жауапты орындаушысының лицензия және (немесе) 

лицензияға қосымша, лицензияның телнұсқасы немесе мемлекеттік қызметті 

кӛрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты дайындауы және кӛрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына ұсынуы; 

4) кӛрсетілетін қызметті берушінің басшысы лицензия және (немесе) 

лицензияға қосымша, лицензияның телнұсқасына немесе мемлекеттік қызметті 

кӛрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапқа қол қояды және кӛрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне құжаттарды ұсынады; 

5) кӛрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері лицензия және 

(немесе) лицензияға қосымша, лицензияның телнұсқасын немесе мемлекеттік 

қызметті кӛрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты тіркейді және 

кӛрсетілетін қызметті алушыға (немесе сенімхат бойынша оның ӛкіліне) 

ұсынады. 

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын кӛрсете отырып, кӛрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы Регламентке 

1-қосымшаға сәйкес блок-сызбада кӛрсетілген. 

 

 

4. Мемлекеттік корпорациясымен және (немесе) ӛзге де кӛрсетілетін қызметті 

берушілермен ӛзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет кӛрсету 

процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау 

 

1. Мемлекеттік корпорацияға және (немесе) ӛзге кӛрсетілетін қызметті 

берушіге жүгіну тәртібінің сипаттамасы, кӛрсетілетін қызметті алушының 

сұрау салуын ӛңдеудің ұзақтығы: 

1) Мемлекеттік корпорация қызметкері кӛрсетілетін қызметті алушы 

ұсынған ӛтініштің дұрыс толтырылуын және құжаттар топтамасының 

толықтығын тексереді – 2 (екі) минут ішінде; 
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2) 1-процесс – мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет кӛрсету үшін 

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің Мемлекеттік корпорация 

ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің автоматтандырылған жұмыс орнына 

(бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация ЫАЖ АЖО) логин мен парольді 

(авторизациялау процесі) енгізуі – 1 (бір) минут ішінде; 

3) 2-процесс – Мемлекеттік корпорация қызметкерінің мемлекеттік 

кӛрсетілетін қызметті таңдауы, экранға мемлекеттік қызметті кӛрсету үшін 

сұраныс нысанын шығаруы және Мемлекеттік корпорация қызметкері 

кӛрсетілетін қызметті алушының, сондай-ақ сенімхат бойынша кӛрсетілетін 

қызметті алушы ӛкілінің мәліметтерін (нотариалды куәландырылған сенімхат 

болған жағдайда, басқа куәландырылған сенімхатының мәліметтері 

толтырылмайды) енгізуі – 1 (бір) минут ішінде; 

4) 3-процесс – электрондық үкімет шлюзі (бұдан әрі - ЭҮШ) арқылы жеке 

тұлғалардың мемлекеттік деректер қорына немесе заңды тұлғалардың 

мемлекеттік деректер қорына (бұдан әрі – ЖТ МДҚ немесе ЗТ МДҚ) 

кӛрсетілетін қызметті алушының мәліметтері туралы, сонымен бірге Бірыңғай 

нотариалдық ақпараттық жүйеге (бұдан әрі – БНАЖ) - кӛрсетілетін қызметті 

алушы ӛкілінің сенімхат мәліметтері туралы сұранысты жолдауы – 2 (екі) 

минут ішінде; 

5) 1-шарт – ЖТ МДҚ немесе ЗТ МДҚ кӛрсетілетін қызметті алушының 

мәліметтерінің және БНАЖ сенімхат мәліметтерінің бар болуын тексеруі –         

1 (бір) минут ішінде; 

6) 4-процесс – кӛрсетілетін қызметті алушының ЖТ МДҚ немесе ЗТ МДҚ 

мәліметтерінің және БНАЖ сенімхат мәліметтерінің болмауына байланысты, 

мәліметтерді алу мүмкіндігінің болмауы туралы хабарламаның 

қалыптастырылуы – 1 (бір) минут ішінде; 

7) 5-процесс – Мемлекеттік корпорация қызметкерінің ЭЦҚ 

куәландырылған (қол қойылған) электрондық құжаттарды (кӛрсетілетін 

қызметті алушының сұранысын) ЭҮШ арқылы электрондық үкіметінің 

аумақтық шлюзі автоматтандырылған жұмыс орнына (бұдан әрі – ЭҮАШ 

АЖО) жолдауы – 2 (екі) минут ішінде. 

2. Мемлекеттік қызмет кӛрсетудің нәтижесін мемлекеттік корпорациясы 

арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы: 

1) 6-процесс – ЭҮАШ АЖО электрондық құжатты тіркеу – 2 (екі) минут 

ішінде; 

2) 2-шарт – кӛрсетілетін қызметті беруші кӛрсетілетін қызметті алушы 

ұсынған құжаттардың Стандарттың 9-тармағында кӛрсетілген құжаттардың 

тізбесіне сондай-ақ, Стандарттың 10-тармағында кӛрсетілген негіздерге 

сәйкестігін тексеруі (ӛңдеуі) – 1 (бір) минут ішінде; 

3) 7-процесс – кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасында 

бұзушылықтың болуына байланысты сұратылып отырған мемлекеттік 

кӛрсетілетін қызметтен бас тарту жӛнінде хабарлама қалыптастырылады 

немесе кӛрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік корпорация қызметкері 
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арқылы тиісті құжаттарды алғандығы туралы қолхат алуы – 2 (екі) минут 

ішінде; 

4) 8-процесс – кӛрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік корпорация 

қызметкері арқылы ЭҮАШ АЖО қалыптастырылған мемлекеттік кӛрсетілетін 

қызметтің нәтижесін (анықтама алу) алуы. 

Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызмет кӛрсету кезінде іске 

қосылатын ақпараттық жүйелердің ӛзара функционалдық іс-қимылдары осы 

Регламентке 2-қосымшаға сәйкес диаграммада келтірілген. 

3. Жүгіну тәртібін және «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы 

мемлекеттік қызмет кӛрсету кезінде кӛрсетілетін қызметті беруші мен 

кӛрсетілетін қызметті алушының рәсімдерінің (іс-қимылдарының) бірізділігін 

сипаттау: 

1) кӛрсетілетін қызметті алушы жеке сәйкестендіру нӛмірі (бұдан әрі – 

ЖСН) және (немесе) бизнес сәйкестендіру нӛмірі (бұдан әрі – БСН), сондай-ақ 

парольдің (порталда тіркелмеген кӛрсетілетін қызметті алушылар үшін іске 

асырылады) кӛмегімен порталда тіркелуді жүзеге асырады; 

2) 1-процесс – кӛрсетілетін қызметті алу үшін кӛрсетілетін қызметті 

алушының порталға ЖСН және (немесе) БСН және парольді (авторландыру 

процесі) енгізуі; 

3) 1-шарт – ЖСН және (немесе) БСН және пароль арқылы тіркелген 

кӛрсетілетін қызметті алушының мәліметтерінің дұрыстығын порталда тексеру; 

4) 2-процесс – кӛрсетілетін қызметті алушының мәліметтерінде 

бұзушылықтардың болуына байланысты порталда авторландырудан бас тарту 

туралы хабарламаның қалыптастыруы; 

5) 3-процесс – кӛрсетілетін қызметті алушының осы регламентте 

кӛрсетілген қызметті таңдауы, экранға қызмет кӛрсетуге арналған сұраныс 

нысаны шығады және кӛрсетілетін қызметті алушының нысанды оның 

құрылымы мен үлгілік талаптарын ескере отырып толтыруы (мәліметтерді 

енгізуі), сұраныс нысанына құжаттардың қажетті кӛшірмелерін электрондық 

түрде жалғау, сондай-ақ сұранысты куәландыру (қол қою) үшін кӛрсетілетін 

қызметті кӛрсетушінің ЭЦҚ тіркеу куәлігін таңдауы; 

6) 2-шарт – порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі және кері 

қайтарылған (күші жойылған) тіркеу куәліктерінің тізімінде жоқтығын, сондай-

ақ бірдейлендіру мәліметтерінің (сұраныста кӛрсетілген ЖСН және (немесе) 

БСН және ЭЦҚ тіркеу куәлігіндегі ЖСН және (немесе) БСН арасындағы) 

сәйкестігін тексеру; 

7) 4-процесс – кӛрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ түпнұсқалығының 

расталмауына байланысты сұратылып отырған қызметтен бас тарту жӛнінде 

хабарлама қалыптастырылады; 

8) 5-процесс – кӛрсетілетін қызметті берушінің сұранысты ӛңдеу үшін 

кӛрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куәландырылған (қол қойылған) 

электрондық құжаттар топтамасын (кӛрсетілетін қызметті алушының 

сұранысын) ЭҮШ арқылы ЭҮАШ АЖО жолдауы; 



7 

9) 3-шарт – кӛрсетілетін қызметті берушінің қызмет кӛрсетуге негіз 

болатын кӛрсетілетін қызметті алушы жалғаған құжаттардың сәйкестігін 

тексеруі; 

10) 6-процесс – кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарында 

кемшіліктердің болуына байланысты сұратылып отырған қызметтен бас тарту 

туралы хабарлама қалыптастырылады; 

11) 7-процесс – кӛрсетілетін қызметті алушының порталда 

қалыптастырылған мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет нәтижесін (электрондық 

құжат нысанындағы хабарлама) алуы. Мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет 

нәтижесі кӛрсетілетін қызметті беруші басшысының ЭЦҚ куәландырылған 

электрондық құжат түрінде кӛрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 

жолданады. Мемлекеттік қызмет кӛрсетуге тартылған графикалық нысандағы 

ақпараттық жүйелердің функционалдық ӛзара іс-қимыл диаграммасы осы 

Регламентке 3-қосымшада келтірілген.  

 

______________________________ 
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«Денсаулық сақтау саласында есiрткi 

құралдарының, психотроптық заттар 

мен прекурсорлардың айналымына 

байланысты қызметтерге лицензия 

беру» мемлекеттік кӛрсетілетін 

қызмет регламентіне 

1-қосымша 

 

 

Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызметті кӛрсетуге тартылған 

ақпараттық жүйелердің ӛзара функционалдық  

іс-қимылдары диаграммасы 

 

 
Шартты белгілер: 

 

 

 
– ақпараттық жүйе 

 

 
– процесс 

 

 
– шарт 

 – басқару ағыны 

 

 
– хабарлама ағыны 

 

–

 
түпкі пайдаланушыға ұсынылатын электронды құжат 
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«Денсаулық сақтау саласында есiрткi 

құралдарының, психотроптық заттар мен 

прекурсорлардың айналымына 

байланысты қызметтерге лицензия беру» 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет 

регламентіне 

2-қосымша 

 

 

Портал арқылы мемлекеттік қызметті кӛрсетуге тартылған ақпараттық 

жүйелердің ӛзара функционалдық іс-қимылдары диаграммасы 

 

 
 

Шартты белгілер: 

 

 

 
– ақпараттық жүйе 

 

 
– процесс 

 

 
– шарт 

 – басқару ағыны 

 

 
– хабарлама ағыны 

 

–

 
түпкі пайдаланушыға ұсынылатын электронды құжат 
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«Денсаулық сақтау саласында есiрткi 

құралдарының, психотроптық заттар мен 

прекурсорлардың айналымына байланысты 

қызметтерге лицензия беру» мемлекеттік 

кӛрсетілетін қызмет регламентіне 

3-қосымша 

 
 

Мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет кӛрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000 

 

 

 

Кӛрсетілетін 

қызметті алушы  

1-ҚФБ. Кӛрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері 2-ҚФБ. Мемлекеттік 

корпорацияның қызметкері 

Стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар 

топтамасын қабылдау және тексеру 

Кӛрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері кӛрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын тіркеуі, кӛрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына қарау үшін жолдайды 

– кӛрсетілетін қызметті берушінің 

құжаттары келіп түскен күні 15 (он бес) 

минут ішінде 

Кӛрсетілетін қызметті 

берушінің басшысы 

Кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын 

қарауы және кӛрсетілетін 

қызметті берушінің жауапты 

орындаушысына жолдауы – 

кӛрсетілетін қызметті 

берушінің құжаттары түскен 

күні 25 (жиырма бес) 

минуттан аспайды 

Кӛрсетілетін қызметті берушінің жауапты 

орындаушысы 

 

Кӛрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына лицензия және (немесе) 

лицензияға қосымша немесе 

мемлекеттік қызметті кӛрсетуден бас 

тарту туралы дәлелді жауаты 

дайындайды және ұсынады: 

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. 

лицензия және (немесе) 

лицензияға қосымша, 

лицензияның телнұсқасы 

немесе мемлекеттік қызметті 

кӛрсетуден бас тарту туралы 

дәлелді жауапқа қол қоюы – 

кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын 

тапсыратын күні 15 (он бес) 

минут ішінде 

Лицензияны және (немесе) лицензияға 

қосымшаны немесе мемлекеттік қызметті 

кӛрсетуден бас тарту туралы дәлелді 

жауапты тіркеу – 15 (он бес) минут ішінде 

Кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын 

Мемлекеттік корпорацияға жолдау – 

кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын 

тапсыратын күні жұмыс күні ішінде 

3-ҚФБ. Портал 

Кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын тіркеу 

және толықтығын тексеру 

Ӛтінішті 

толтыру және 

кӛрсетілетін 

қызметті 

берушінің 

«жеке 

кабинетіне» 

жолдау 
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Шартты белгілер: 

 

ҚФБ 

– 

құрылымдық-функционалдық бірлік: кӛрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің), Мемлекеттік корпорацияның, порталдың ӛзара іс-

қимыл жасауы 

 

 
– мемлекеттік қызметті кӛрсетудің басталуы немесе аяқталуы 

 

 
– кӛрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (әрекеттерінің) атауы 

 – келесі рәсімге (әрекетке) ӛту 

 

___________________________________ 
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