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«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама беру»  

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 

 

1. Жалпы ережелер 

1. «Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) 

регламенті «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 

бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 

№ 11304 болып тіркелген) бекітілген «Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – Стандарт) 

негізінде Астана қаласы әкімдігінің «Астана қаласының Туберкулезге қарсы 

диспансері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнымен (бұдан әрі – 

мемлекеттік қызмет беруші) көрсетіледі. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсетуге өтініштерді қабылдау 

және олардың нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге 

асырылады. 

2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – фтизиатр дәрігер қол қойған, 

жеке дәрігердің мөрімен мөрмен және көрсетілген қызметті берушінің мөрімен 

Стандартқа 2-қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызметті көрсетуді тіркеу 

журналында (бұдан әрі – журнал) анықтаманы тіркей отырып, расталған 

Стандартқа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз түріндегі туберкулезге 

қарсы ұйымнан анықтама (бұдан әрі – анықтама). 

Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама «Туберкулезбен ауыратын 

науқастардың ұлттық тіркелімі» деректер базасында (бұдан әрі – деректер 

базасы) тексеруден кейін беріледі. Анықтаманың жарамдылық мерзімі – 

күнтізбелік 10 (он) күн. 

Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға ақылы негізде көрсетіледі. «Халық 

денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы                                  

18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 35-бабына сәйкес 

мемлекеттік қызметті көрсету құнын көрсетілетін қызметті беруші айқындайды 

және Стандарттың 12-тармағында көрсетілген көрсетілетін қызметті берушінің 

интернет-ресурсына немесе көрсетілетін қызметті берушінің үй-жайларында 



орналастырылады. Ақы төлеу көрсетілген қызметті берушінің кассасына қолма-

қол есеп айырысу арқылы жүргізіледі. 

 

 

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің)  

іс-қимыл тәртібін сипаттау 

 

1. Көрсетілетін қызмет алушының көрсетілетін қызметті берушіге тікелей 

жүгіну кезінде көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті 

алушыдан Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттардың қабылдауы 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға 

негіздеме болып табылады. 

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір 

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

1) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қабылдау және өтінішін 

тіркеу – 10 (он) минуттан аспайды; 

2) алушы көрсетілетін қызметті берушінің кассасына мемлекеттік қызмет 

көрсеткені үшін төлем жасайды – 5 (бес) минуттан аспайды; 

3) көрсетілетін қызметті берушінің фтизиатр дәрігерімен көрсетілетін 

қызметті алушыны қабылдауы, деректер базасында көрсетілетін қызметті 

алушының болуын тексеру, көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет 

көрсетуді тіркеу журналына тіркеп жазу, көрсетілетін қызметті алушыға 

фтизиатр дәрігерінің қолы қойылған, жеке дәрігердің мөрімен расталған 

анықтаманы беру – 30 (отыз) минут ішінде; 

4) көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен расталған анықтаманы беру – 

5 (бес) минуттанаспайды. 

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

мемлекеттік қызмет көрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі: 

1) көрсетілетін қызметті алушыға фтизиатр дәрігерінің қабылдауына 

талон беру; 

2) деректер базасында тексеру; 

3) фтизиатр дәрігерінің қолы қойылған, жеке дәрігердің мөрімен 

расталған анықтаманы беру; 

4) фтизиатр дәрігерінің қолы қойылған, жеке дәрігердің мөрімен және 

көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен расталған анықтаманы беру. 

 

 

 

 

 

 



3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде құрылымдық бөлімшелер 

(қызметкерлер) мен көрсетілетін қызметті берушінің өзара  

іс-қимыл тәртібін сипаттау 

 

 1. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 

 1) көрсетілетін қызметті берушінің медициналық тіркеушісі; 

 2) қызмет берушінің кассасы; 

 3) көрсетілетін қызметті берушінің фтизиатр дәрігері. 

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

құрылымдық бөлімшелердің (жұмыскерлердің) арасындағы рәсімдердің (іс-

қимылдың) бірізділігінің сипаттамасы: 

 1) көрсетілетін қызметті берушінің медициналық тіркеушісі көрсетілетін 

қызметті алушы жүгінген кезінде және барлық құжаттар топтамасы болған 

жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтінішін тіркейді, көрсетілетін 

қызметті беруші фтизиатр дәрігерінің қабылдауына талон береді және 

көрсетілетін қызметті берушінің кассасына жібереді – 10 (он) минуттан 

аспайды; 

 2) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушінің 

кассасына мемлекеттік қызмет көрсеткені үшін төлем жасайды – 5 (бес) 

минуттан аспайды; 

 3) көрсетілетін қызметті берушінің фтизиатр дәрігері көрсетілетін 

қызметті алушының өтінішін журналға тіркейді, көрсетілетін қызметті 

алушының деректерін деректер базасымен салыстырады, Стандартқа                        

1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша диспансерлік есепте тұрғаны/тұрмағаны 

туралы анықтаманы береді – 30 (отыз) минуттан аспайды. 

 4) көрсетілетін қызметті берішінің медициналық тіркеушісі анықтаманы 

көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен растайды – 5 (бес) минуттан аспайды. 

 Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) 

ретін, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының толық сипаттамасы осы  

Регламентке қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-

процестерінің анықтамалығында көрсетіледі.  

 
___________________________________ 



«Туберкулезге қарсы ұйымнан 

анықтама беру»  

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне қосымша 

 

 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шартты белгілер: 

 
 

– Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің басталуы немесе аяқталуы 

 

 
– Көрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (әрекеттерінің) атауы 

 – Келесі рәсімге (әрекетке) өту 

___________________________________ 

Көрсетілетін қызметті 

алушы 

Көрсетілетін қызметті берушінің 

медициналық тіркеушісі 
Көрсетілетін қызметті 

берушінің кассасы 

Көрсетілетін қызметті берушінің 

фтизиатр дәрігері 

Стандарттың 9-тармағына көрсетілген 

құжаттарды қабылдау және 

көрсетілетін қызметті беруші 

фтизиатр дәрігерінің қабылдауына 

талон беру – 10 (он) минуттан 

аспайды 

Құжаттар толық болмаған жағдайда 

мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 

тарту туралы уәжді жауап 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің кассасында 

көрсетілеген 

мемлекеттік қызмет 

үшін төлем жасау –  

5 (бес) минуттан 

аспайды 

Көрсетілетін қызметті 

алушының өтінішін журналға 

тіркейді, көрсетілетін 

қызметті алушының 

деректерін деректер 

базасымен салыстырады, 

Стандартқа  

1-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша диспансерлік есепте 

тұрғаны/тұрмағаны туралы 

анықтаманы береді – 30 (отыз) 

минуттан аспайды. 
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