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«Тегін медициналық кӛмектің кепілдік берілген кӛлемін кӛрсету жӛніндегі 

әлеуетті қызметтер берушінің қойылатын талаптарға сәйкестігін (сәйкес 

келмейтінін) анықтау» мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет регламенті 

 

 1. «Тегін медициналық кӛмектің кепілдік берілген кӛлемін кӛрсету 

жӛніндегі әлеуетті қызметтер берушінің қойылатын талаптарға сәйкестігін 

(сәйкес келмейтінін) анықтау» мемлекеттік кӛрсетілетін қызметті (бұдан әрі – 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет) «Медициналық қызмет саласындағы 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» мемлекеттік 

кӛрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі 

№ 294 бұйрығымен бекітілген «Тегін медициналық кӛмектің кепілдік берілген 

кӛлемін кӛрсету жӛніндегі әлеуетті қызметтер берушінің қойылатын талаптарға 

сәйкестігін (сәйкес келмейтінін) анықтау» мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет 

стандартының (бұдан әрі – Стандарт) (Нормативтік құқықтық актілердің 

мемлекеттік тізілімінде № 11356 болып тіркелді) негізінде «Астана қаласының 

Денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – кӛрсетілетін 

қызметті беруші) тегін медициналық кӛмектің кепілдік берілген кӛлемін 

кӛрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектісі (бұдан әрі – кӛрсетілетін 

қызметті алушы) немесе оның ӛкілі кӛрсетілетін қызметті берушіге тікелей 

ӛтініш берген кезде кӛрсетеді. 

Ӛтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті кӛрсету нәтижелерін беру: 

1) кӛрсетілетін қызметті беруші; 

2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) 

арқылы жүзеге асырылады. 

2. Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің нысаны: қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік қызметті кӛрсету нәтижесі: 

1) Стандартқа 1-қосымшаға сәйкес нысандағы Қазақстан 

Республикасының азаматтары мен оралмандарды медициналық-санитариялық 

алғашқы кӛмек (бұдан әрі – МСАК) кӛрсететін денсаулық сақтау 

субъектілеріне еркін тіркеу науқанына қатысу үшін әлеуетті қызметтер 

берушіге қойылатын талаптарға сәйкестігі сәйкес келмейтіні) туралы 

хаттамадан үзінді кӛшірме; 

2) Стандартқа 2-қосымшаға сәйкес нысандағы тегін медициналық 

кӛмектің кепілдік берілген кӛлемі жӛніндегі қызметтерді (бұдан әрі – ТМККК) 



беру үшін әлеуетті қызметтер берушіге қойылатын талаптарға сәйкестігі 

(сәйкес келмейтіні) туралы хаттамадан үзінді кӛшірме. 

 

 

2. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде кӛрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

іс-қимыл тәртібін сипаттау 

 

1. Стандарттың 9-тармағына сәйкес кӛрсетілетін қызметті алушының 

ӛтініші мен құжаттарының болуы мемлекеттік қызмет кӛрсету бойынша рәсімді 

(іс-қимылды) бастауға негіздеме болып табылады. 

2. Кӛрсетілетін қызметті алушының МСАК кӛрсететін денсаулық сақтау 

субъектілеріне еркін тіркеу науқанына қатысу үшін кӛрсетілетін қызметті 

берушіге жүгінген кезін мемлекеттік қызметті кӛрсету процесінің құрамына 

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

1) кӛрсетілетін қызметті алушы кӛрсетілетін қызметті берушіге тікелей 

жүгінген кезде ТМККК кӛрсету жӛніндегі қызметтер берушіні таңдау рәсімін 

ӛткізу бойынша комиссияның (бұдан әрі – Комиссия) хатшысы кӛрсетілетін 

қызметті алушыдан ТМККК қызметін берушісін таңдау процесіне қатысуға 

ӛтінімді (бұдан әрі – ӛтінім) қабылдайды және ӛтінімдерді тіркеу журналында 

тіркейді және ӛтінімнің кӛшірмесінде қабылдағаны туралы белгі қояды – 15 (он 

бес) минуттың ішінде; 

2) Комиссия кӛрсетілетін қызметті беруші белгілеген қатысуға ӛтінім 

берудің ақтық мерзімі аяқталған күнінен бастап құжаттарды қарастыру 

бойынша Комиссияның отырысын ӛткізеді, оның барысында кӛрсетілетін 

қызметті беруші Комиссиясының хатшысы кӛрсетілетін қызметті беруші 

комиссиясының мүшелері мен басқа қатысушыларға кӛрсетілетін қызметті 

алушы ұсынған ӛтінім мен оған қоса берілген құжаттарды санап кӛрсетеді –      

2 (екі) жұмыс күні ішінде. 

Кӛрсетілетін қызметті алушы ұсынған қатысуға арналған ӛтінімнің 

растылығын анықтау мерзімін белгілеу қажет болған жағдайда – күнтізбелік     

30 (отыз) күн ішінде. 

3) Комиссия хатшысы ТМККК кӛрсетуге қатысу үшін әлеуетті ӛнім 

берушілерге қойылатын талаптарға сәйкестілігін (сәйкес келмейтінін) анықтау 

туралы хаттаманы (бұдан әрі – хаттама) рәсімдейді – 1 (бір) жұмыс күні ішінде. 

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

мемлекеттік қызмет кӛрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі: 

1) ӛтінімнің кӛшірмесінде күні, уақыты және кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттар топтамасын қабылдаған кӛрсетілетін қызметті берушінің 

Комиссия хатшысының тегі, аты, әкесінің атын кӛрсетумен кӛрсетілетін 

қызметті берушіде тіркелуі туралы белгі; 

2) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын Қазақстан Республикасы 

денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 



2015 жылғы 30 шілдедегі №638 бұйрығымен бекітілген ТМККК кӛрсету 

жӛніндегі қызметтерді берушіні таңдау және оның шығындарын ӛтеу 

Қағидасымен кӛзделген ТМККК кӛрсетуге қатысу үшін әлеуетті ӛнім 

берушілерге қойылатын талаптарға сәйкестілігін (сәйкес келмейтінін) анықтау 

үшін құжаттарды қарау; 

3) кӛрсетілетін қызметті алушыға хаттамадан үзінді беру – хаттама 

рәсімделген күні. 

Кӛрсетілетін қызметті алушының ТМККК беру үшін кӛрсетілетін 

қызметті берушіге жүгінген кезінде мемлекеттік қызметті кӛрсету процесінің 

құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың 

ұзақтығы: 

1) кӛрсетілетін қызметті алушы кӛрсетілетін қызметті берушіге тікелей 

жүгінген кезде Комиссия хатшысы кӛрсетілетін қызметті алушыдан ТМККК 

қызметін берушісін таңдау процесіне қатысуға ӛтінімді (бұдан әрі – ӛтінім) 

қабылдайды және ӛтінімдерді тіркеу журналында тіркейді және ӛтінімнің 

кӛшірмесінде қабылдағаны туралы белгі қояды – 15 (он бес) минуттың ішінде; 

2) Комиссия кӛрсетілетін қызметті беруші белгілеген қатысуға ӛтінім 

берудің ақтық мерзімі аяқталған күнінен бастап құжаттарды қарастыру 

бойынша Комиссияның отырысын ӛткізеді, оның барысында кӛрсетілетін 

қызметті беруші Комиссиясының хатшысы кӛрсетілетін қызметті беруші 

комиссиясының мүшелері мен басқа қатысушыларға кӛрсетілетін қызметті 

алушы ұсынған ӛтінім мен оған қоса берілген құжаттарды санап кӛрсетеді –      

2 (екі) жұмыс күні ішінде. 

Кӛрсетілетін қызметті алушы ұсынған қатысуға арналған ӛтінімнің 

растылығын анықтау мерзімін белгілеу қажет болған жағдайда – күнтізбелік     

30 (отыз) күн ішінде. 

3) Комиссия хатшысы ТМККК кӛрсетуге қатысу үшін әлеуетті ӛнім 

берушілерге қойылатын талаптарға сәйкестілігін (сәйкес келмейтінін) анықтау 

туралы хаттаманы (бұдан әрі – хаттама) рәсімдейді – 1 (бір) жұмыс күні ішінде. 

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

мемлекеттік қызмет кӛрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі: 

1) ӛтінімнің кӛшірмесінде күні, уақыты және кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттар топтамасын қабылдаған кӛрсетілетін қызметті берушінің 

Комиссия хатшысының тегі, аты, әкесінің атын кӛрсетумен кӛрсетілетін 

қызметті берушіде тіркелуі туралы белгі; 

2) кӛрсетілетін қызметті алушының құжаттарын Қазақстан Республикасы 

денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 

2015 жылғы 30 шілдедегі №638 бұйрығымен бекітілген ТМККК кӛрсету 

жӛніндегі қызметтерді берушіні таңдау және оның шығындарын ӛтеу 

Қағидасымен кӛзделген ТМККК кӛрсетуге қатысу үшін әлеуетті ӛнім 

берушілерге қойылатын талаптарға сәйкестілігін (сәйкес келмейтінін) анықтау 

үшін құжаттарды қарау; 



3) кӛрсетілетін қызметті алушыға хаттамадан үзінді беру – хаттама 

рәсімделген күні. 

 

 

3. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде құрылымдық бӛлімшелер 

(қызметкерлер) мен кӛрсетілетін қызметті берушінің ӛзара іс-қимыл тәртібін 

сипаттау 

 

1. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесіне қатысатын кӛрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 

1) кӛрсетілетін қызметті беруші Комиссиясының хатшысы; 

2) кӛрсетілетін қызметті берушінің Комиссиясы.  

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

құрылымдық бӛлімшелердің (қызметкерлердің) арасындағы рәсімдердің         

(іс-қимылдың) бірізділігін сипаттау: 

1) Комиссияның хатшысы кӛрсетілетін қызметті алушы ұсынған 

құжаттарын қабылдайды және ӛтінімдерді тіркеу журналында кӛрсетілетін 

қызметті алушы туралы мәліметтерді толтырады; 

2) Комиссия кӛрсетілетін қызметті беруші белгілеген қатысу үшін 

ӛтінімді тапсыру мерзімі аяқталған күнінен бастап Комиссияның отырысын 

ӛткізеді; 

Кӛрсетілетін қызметті алушы ұсынған қатысуға арналған ӛтінімнің 

растылығын анықтау мерзімін белгілеу қажет болған жағдайда – күнтізбелік    

30 (отыз) күн ішінде. 

3) кӛрсетілетін қызметті беруші Комиссиясының хатшысы хаттаманы 

ресімдеді.  

 

 

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 жүгіну тәртібінің сипаттамасы, кӛрсетілетін 

қызметті алушының сұрау салуын ӛңдеудің ұзақтығы: 

1) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын тіркейді және кӛрсетілетін қызметті алушыға (немесе 

сенімхат бойынша оның ӛкіліне) тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 

қолхат береді.  

Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында 

кӛзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері ӛтінішті қабылдаудан бас тартады 

және Стандартқа 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді. 



2) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын Мемлекеттік корпорацияның жинақтау секторына 

ұсынады – 30 (отыз) минут ішінде; 

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау секторы кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын жинайды, тіркелім әзірлейді және кӛрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын Мемлекеттік корпорацияның курьері арқылы 

Комиссияның хатшысына жолдайды – кӛрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын қабылдаған күні;  

4) Комиссия хатшысы кӛрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды 

қабылдайды және ӛтінімдерді тіркеу журналында кӛрсетілетін қызметті алушы 

туралы мәліметтерді толтырады – 15 (он бес) минут ішінде; 

5) Комиссия кӛрсетілетін қызметті беруші белгілеген қатысуға ӛтінім 

берудің ақтық мерзімі аяқталған күнінен бастап құжаттарды қарастыру 

бойынша Комиссияның отырысын ӛткізеді, оның барысында Комиссия 

хатшысы Комиссия мүшелері мен басқа қатысушыларға кӛрсетілетін қызметті 

алушы ұсынған ӛтінім мен оған қоса берілген құжаттарды санап кӛрсетеді –       

2 (екі) жұмыс күні ішінде. 

Кӛрсетілетін қызметті алушы ұсынған қатысуға арналған ӛтінімнің 

растылығын анықтау мерзімін белгілеу қажет болған жағдайда – күнтізбелік    

30 (отыз) күн ішінде. 

6) Комиссия хатшысы хаттаманы ресімдейді – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.  

2. Мемлекеттік қызмет кӛрсетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорация 

арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы 

1) кӛрсетілетін қызметті алушының тиісті құжаттарын қабылдау туралы 

қолхат беру – 20 (жиырма) минут ішінде; 

2) мемлекеттік корпорацияның курьеріне хаттамадан үзіндіні беру – 

хаттама рәсімделген күні. 

3) мемлекеттік корпорацияның курьері мемлекеттік кӛрсетілетін 

қызметтің нәтижесін ХҚО құжаттарды тапсыру секторына ұсынады – 30 (отыз) 

минут ішінде; 

4) мемлекеттік корпорацияның құжаттарды тапсыру секторы кӛрсетілетін 

қызметті алушыға мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің нәтижесін ұсынады –күн 

ішінде. 

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды ұсыну кӛрсетілетін 

қызметті алушы (оның нотариаттық куәландырылған сенімхат бойынша ӛкілі) 

жеке куәлігін ұсынған кезде қолхаттың негізінде жүзеге асырылады.  

Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) 

ретін, кӛрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бӛлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) ӛзара іс-қимылдарының толық сипаттамасы, сондай-ақ ӛзге 

кӛрсетілген қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік корпорациямен 

ӛзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде 

ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы Регламентке 



қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет кӛрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығында кӛрсетіледі. 

 

________________________



«Тегін медициналық кӛмектің 

кепілдік берілген кӛлемін кӛрсету 

жӛніндегі әлеуетті қызметтер 

берушінің қойылатын талаптарға 

сәйкестігін (сәйкес келмейтінін) 

анықтау» мемлекеттік кӛрсетілетін 

қызмет регламентіне қосымша 

 

 

Мемлекеттік қызмет кӛрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Шартты белгілер: 
 

 

 
– 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің басталуы немесе 

аяқталуы 

 

 
– 

кӛрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (әрекеттерінің) 

атауы 

 – келесі рәсімге (әрекетке) ӛту  
 

 – таңдау нұсқасы 

_________________________ 

Кӛрсетілетін 

қызметті 

алушы 

Мемлекеттік 

корпорация 

Комиссия хатшысы Комиссия 

  
 

         Жоқ               Иә 

  
Ұсынылған 

құжаттардың 

толықтығы мен 

сәйкестігін тексеру 

– 2 (екі) жұмыс күні 

Қойылған талаптарға 

сәйкес ТМККК 

кӛрсететін әлеуетті 

ӛнім берушілердің 

сәйкестігі (сәйкес 

келмейтіні) туралы 

шешім – хаттама 

рәсімделген күні 

Комиссия шешімі 

кӛрсетілген 

хаттамаға қол қою – 

20 (жиырма) минут 

Мемлекеттік қызметті алуға 

ӛтінім беру – 20 (жиырма) 

минут 

Ӛтінім мен қоса берілген 

құжаттарды ұсыну – 10 (он) 

минут 

Хаттаманы ресімдеу – 1 

(бір) сағат 

Комиссия шешімі 

кӛрсетілген хаттамадан 

үзінді – хаттама 

рәсімделген күні 

Мемлекеттік кӛрсетілетін 

қызметтің нәтижесін 

жолдау – хаттама 

рәсімделген күні 

Мемлекеттік кӛрсетілетін 

қызметтің нәтижесін беру 

– 10 (он) минут 

Мемлекеттік 

қызметті алуға 

ӛтінім беру – 20 

(жиырма) минут 

Құжаттарды 

кӛрсетілетін 

қызметті берушіге 

ұсыну – құжаттар 

қабылданған күні 

Кӛрсетілетін 

қызметті алушының 

құжаттарын 

қабылдаудан бас 

тарту қолхаты – 20 

(жиырма) минут 

Мемлекеттік 

кӛрсетілетін 

қызметтің нәтижесін 

беру – 10 (он) минут 



 


