
 

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 

көрсету жөніндегі әлеуетті қызметтер берушінің қойылатын 

талаптарға сәйкестігін (сәйкес келмейтінін) анықтау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
 

Қызметті мемлекеттік органнан қалай алуға болады (қажетті 

құжаттар):  

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден 

бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі үзіліспен 

сағат 09.00-ден 18.30-ге дейін. 

Өтінімдерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін 

тапсыру сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.00-

ге дейін белгіленді. 

Мемлекеттік қызмет кезек тәртібімен алдын ала жазылусыз және 

жеделдетілген қызмет көрсетусіз көрсетіледі; 

2) ХҚО-ның – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 

демалыс және мереке күндерінен басқа, күн сайын дүйсенбіден бастап 

сенбіні қоса алғанда,  түскі асқа үзіліссіз, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес 

9-00-ден  20-00-ге дейін. 

Мемлекеттік қызмет «электрондық» кезек тәртібімен жеделдетілген қызмет 

көрсетусіз жүзеге асырылады, электрондық кезекті портал арқылы броньдау 

мүмкін; 

9. Көрсетілетін қызметті алушы қызметтер берушіге және ХҚО-ға жүгінген 

кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 

МСАК көрсететін әлеуетті қызметтер беруші Қазақстан Республикасының 

азаматтары мен оралмандарды медициналық-санитариялық алғашқы 

көмек  көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне еркін тіркеу науқанына 

қатысу үшін мынаны ұсынады: 

Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарды медициналық-

санитариялық алғашқы көмек  көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне 

еркін тіркеу науқанына қатысу үшін әлеуетті қызмет берушілерді анықтау 

рәсіміне қатысуға арналған өтінімді (бұдан әрі - қатысуға арналған өтінім) 

мемлекеттік қызметтердің осы стардартына 3-қосымшаға сәйкес келесі 

құжаттарды қоса берумен: 

1) мыналардың: 

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе 

анықтаманың (анықтаманың электрондық нұсқасы нотариаттық 

куәландырылмайды); 

тиісті мемлекеттік орган берген, заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың (жеке тұлға үшін) 

әлеуетті қызметтер берушінің тиісті медициналық қызметтер көрсетуге 

арналған құқығын растайтын медициналық қызметпен айналысуға 

лицензиялар мен оларға қосымшалардың (электрондық лицензия және оған 



қосымшалар нотариаттық расталмайды) нотариаттық куәландырылған 

көшірмелерін; 

 

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: 

Қағаз түрінде 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандартына 1-қосымшаға 

сәйкес нысандағы Қазақстан Республикасының азаматтары мен 

оралмандарды медициналық-санитариялық алғашқы көмек (бұдан әрі – 

МСАК)  көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне еркін тіркеу науқанына 

қатысу үшін әлеуетті қызметтер берушіге қойылатын талаптарға сәйкестігі 

сәйкес келмейтіні) туралы хаттама; 

  2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандартына  2-қосымшаға 

сәйкес нысандағы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 

жөніндегі қызметтерді (бұдан әрі – ТМККК) беру үшін әлеуетті қызметтер 

берушіге қойылатын талаптарға сәйкестігі (сәйкес келмейтіні) туралы 

хаттама. 

 

 

Мемлекеттік орган  

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігі 

 

Алушылар 

Жеке және заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны  

Астана қаласының Денсаулық сақтау басқармасы  

 

Қызмет көрсету құны және төлеу тәртібі  

Тегін 

 

Қызмет көрсету мерзімі  

1) қатысуға өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталған сәттен 

бастап 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде; 

ХҚО-ға жүгіну кезінде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзіміне кірмейді. 

 2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ 

уақыты – 15 (он бес) минут; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең 

ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут. 

 

  

 



Қызметтің толық атауы  

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету 

жөніндегі әлеуетті қызметтер берушінің қойылатын талаптарға сәйкестігін 

(сәйкес келмейтінін) анықтау» 

 

 


