
«Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 
 

Қызметті мемлекеттік органнан қалай алуға болады (қажетті 

құжаттар):  

Жұмыс кестесі: 

     1) ХҚО-ның – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес 

демалыс және мереке күндерінен басқа дүйсенбіден бастап сенбі күнін қоса 

алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9-00-ден 20-00-ге дейін, 

түскі үзіліссіз; 

     2) көрсетілетін қызметті берушінің - Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа дүйсенбіден бастап 

жұмаға дейін сағат 9-00-ден 20-00-ге дейін, түскі үзіліссіз. 

     Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны 

бойынша және кезек тәртібімен жүзеге асырылады, алдын ала жазылу және 

жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген. 

     Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) өтініш 

берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттарды: 

     көрсетілетін қызметті берушіге және ХҚО-ға: 

     -Жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басты куәландыратын құжат; 

     -заңды өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (кәмелетке толмағандар үшін); 

     -қамқоршының жеке басын куәландыратын және қамқоршылықты 

растайтын құжат (әрекет етуге қабілетсіздік деп сотпен танылған тұлға үшін). 

     Көрсетілетін қызметті алушы жеке басын куәландыратын құжаттар 

туралы мәліметті «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік 

ақпараттық жүйеден алады. 

 

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: 

Қағаз түрінде 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

ХҚО-да – диспансерлік есепте тұрғаны/тұрмағаны туралы анықтаманы 

беру; 

 Денсаулық сақтау ұйымдарында – диспансерлік есепте 

тұрғаны/тұрмағаны туралы анықтаманы беру. 

 Нарколог-дәрігер мен медициналық тіркеуші қол қойған және 

анықтаманы берген дәрігердің және көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен 

расталған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға 

сәйкес «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет 

көрсетуді тіркеу журналында анықтаманы тіркей отырып, осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

анықтама беріледі. 



 

Мемлекеттік орган  

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігі 

 

Алушылар 

Жеке және заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны  

Денсаулық сақтау мекемелері 

 

Қызмет көрсету құны және төлеу тәртібі  

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. 

     «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 

Республикасы Кодексінің 35-бабына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету 

құнын көрсетілетін қызметті алушы айқындайды және осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген көрсетілетін 

қызметті берушінің интернет-ресурсында не қызмет берушінің үй-

жайларында орналастырылады. 

        Ақы төлеу көрсетілетін қызмет берушінің шотына қолма-қол немесе 

ақшасыз аудару нысанында жүргізіледі. 

 

Қызмет көрсету мерзімі  

Көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды көрсетілетін қызмет 

берушіге тапсырған сәттен бастап – 3 (үш) сағат; 

Құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 

(он бес) минуттан аспайды; 

Көрсетілетін қызметтің алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең 

ұзақ уақыты – 2 (екі) сағаттан аспайды. 

 

Қызметтің толық атауы  

«Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»  

 


