
Астана қаласы әкімдігінің 

2016 жылғы «29» тамыздағы 

№ 106-1551 қаулысына 

3-қосымша 

 

 

«Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымға 

бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 

медициналық ұйымға бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет) регламенті «Денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік көрсетілетін 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 «Алғашқы 

медициналық-санитариялық көмек көрсететін медициналық ұйымдарға 

тіркелу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – 

Стандарт) негізінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 

медициналық ұйымдар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге өтініштерді қабылдау және 

олардың нәтижелерін беру: 

1) көрсетілетін қызметті беруші (көрсетілетін қызметті алушы тікелей 

немесе телефон байланысы арқылы жүгінген кезде); 

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

арқылы жүзеге асырылады. 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нысаны: электрондық 

(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нәтижесі – Стандарт 

қосымшасына сәйкес, тіркеу туралы қағаз түріндегі (еркін нысанда) (талон) 

немесе көрсетілетін қызметті берушінің электронды цифрлы қолтаңбасымен 

(бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат түріндегі хабарлама. 

 
 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті  

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

іс-қимылы тәртібін сипаттау 

 

1. Көрсетілетін қызметті берушіге тікелей немесе портал арқылы 

жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті берушінің Стандарттың 9-тармағында 

көрсетілген құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті алушыдан қабылдап 



алуы мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету бойынша рәсімді (іс-

қимылды) бастауға негіздеме болып табылады. 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету процесінің құрамына 

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

1) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдау – 5 (бес) 

минут ішінде; 

2) көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты мекенжайын көрсетілетін 

қызметті берушінің аумақтық сәйкестігін тексеру – 10 (он) минут; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға тіркеу немесе тіркеуден бас тарту 

хабарламасын (талонын) беру –1 (бір) жұмыс күні ішінде. 

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

мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі: 

1) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын қабылдау; 

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге 

тіркелу мүмкіншілігін анықтау; 

3) көрсетілетін қызметті алушыны көрсетілетін қызметті берушіге тіркеу 

немесе уәжделген тіркеуден бас тарту туралы қағаз түріндегі (еркін нысанда) 

хабарлама (талон) беру. 

 

 

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету процесінде құрылымдық 

бөлімшелер (қызметкерлер) мен көрсетілетін қызметті берушінің өзара 

іс-қимыл тәртібін сипаттау 

 

1. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету процесіне қатысатын 

көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) тізбесі: 

көрсетілетін қызметті берушінің тіркеу бөлімінің жауапты қызметкері. 

2.Тікелей жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушінің тіркеу бөлімінің 

жауапты қызметкері: 

1) көрсетілетін қызметті алушының өтінімін қабылдауды; 

2) көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты мекенжайының 

көрсетілетін қызметті берушінің аумақтық сәйкестігін тексеруді; 

3) көрсетілетін қызметті алушыны көрсетілетін қызметті берушіге тіркеу 

немесе уәжделген тіркеуден бас тарту туралы қағаз түріндегі (еркін нысанда) 

хабарлама (талон) беруді жүзеге асырады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) 

көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы, 

сондай-ақ өзге көрсетілген қызметті берушілер мен өзара іс-қимыл тәртібінің 

және мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету процесінде ақпараттық 

жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы осы Регламентке 1-қосымшаға 

сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығында 



келтірілген. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету бизнес-процестерінің 

анықтамалығы, порталда және көрсетілетін қызметті берушінің интернет-

ресурсында орналастырылады. 

 

 

 4. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен және 

(немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, 

сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету процесінде ақпараттық 

жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау 

  

1. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет «Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

көрсетілмейді. 

2. Мемлекеттік кқрсетілетін қызметті портал арқылы көрсету кезінде 

жүгіну тәртібінің және көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті 

алушының рәсімдерінің (іс-қимылдарының) бірізділігінің сипаттамасы: 

1) көрсетілетін қызметті алушы (немесе сенімхат бойынша оның өкілі) 

жеке сәйкестендіру нөмірімен (бұдан әрі – ЖСН) және парольдің көмегімен 

(порталда тіркелмеген көрсетілетін қызметті алушылар үшін іске асырылады) 

порталда тіркелуді жүзеге асырады; 

2) 1-процес – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 

қызметті алушының (немесе сенімхат бойынша оның өкілінің) порталда ЖСН 

мен парольді (авторландыру процесі) енгізуі; 

3) 1-шарт – ЖСН және пароль арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті 

алушы туралы деректердің түпнұсқалығын порталда тексеру; 

4) 2-процес – көрсетілетін қызметті алушының деректерінде 

бұзушылықтардың болуына байланысты порталда авторландырудан бас тарту 

туралы хабарлама қалыптастыру; 

5) 3-процес – көрсетілетін қызметті алушының (немесе сенімхат бойынша 

оның өкілінің) осы Регламентте көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұраныс нысанын экранға шығару 

және оның құрылымы мен нысандық талаптарын ескере отырып нысанды 

көрсетілетін қызметті алушының (немесе сенімхат бойынша оның өкілінің) 

толтыруы (деректерді енгізуі), сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының 

сұранысты куәландыруы (қол қоюы) үшін ЭЦҚ тіркеу куәлігін таңдауы 

6) 2- шарт – порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің әрекет ету мерзімін және 

қайтарылған (жойылған) тіркеу куәліктерінің тізімінде болмауын, сондай-ақ 

сәйкестіндіру деректерінің сәйкестігін тексеру; 

7) 4-процес – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ түпнұсқалығының 

расталмауына байланысты, сұратылып отырған мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтен бас тарту туралы хабарлама қалыптастыру; 

8) 5-процес – көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚ арқылы мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті көрсету үшін сұранысты куәландыру және «электрондық 



үкіметі» шлюзі (бұдан әрі – ЭҮШ) арқылы электрондық құжатты (сұранысты) 

көрсетілетін қызметті берушінің автоматтандырылған жұмыс орнына (бұдан әрі 

– АЖО) өңдеу үшін жолдау, 

9) 6-процес – электрондық құжатты көрсетілетін қызметті берушінің 

АЖО-да тіркеу; 

10) 3-шарт – көрсетілетін қызметті берушінің электрондық құжаттың 

мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету негіздеріне сәйкестігін тексеруі 

(өндеуі); 

11) 7-процес – бұзушылықтардың болуына байланысты сұратылып 

отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тарту туралы хабарлама 

қалыптастыру; 

12) 8-процес – көрсетілетін қызметті алушыға (немесе сенімхат бойынша 

оның өкіліне) қызмет берушінің ЭЦҚ қойылған электрондық құжат 

нысанындағы хабарламаны (талонды) беру. 

Портал арқылы жүгінген кезінде көрсетілетін қызметті алушының 

көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар тапсырған сәтінен бастап мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі – 1 (бір) жұмыс күні. 

Портал арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде іске қосылған 

ақпараттық жүйелердің өзара функционалдық әрекет етуі осы Регламентке           

2-қосымшада көрсетілген. 

 

______________________________  



 «Медициналық-санитариялық алғашқы 

көмек көрсететін медициналық ұйымға 

бекіту» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентіне 

1-қосымша 

 

Порталда мемлекеттік көрсетілетін қызмет бизнес-процесінің анықтамасы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ҚФБ 

 

 

– 
 

құрылымдық-функционалдық бірлік: көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), 

порталдың өзара іс-қимыл жасауы 

 

 
– мемлекеттік қызметті көрсетудің басталуы немесе аяқталуы 

 

 
– 

көрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (іс-қимылдарының) 

атауы 

 

 
– таңдау нұсқасы 

 – келесі рәсімге (іс-қимылға) өту 

____________________________________  

Көрсетілетін қызметті алушы 1-ҚФБ. Көрсетілетін қызметті берушінің тіркеу орнындағы 

жауапты қызметкері 

 
Көрсетілетін қызметті алушыдан 

құжаттар топтамасын қабылдау, берілген 

құжаттардың толықтығын тексеру – 5 

(бес) минут ішінде 

 

жоқ иә 

Мемлекеттік 

қызметті 

көрсетуден бас 

тарту туралы 

дәлелді жауап беру 

Көрсетілетін қызметті 

алушының тұрғылықты 

мекенжайының көрсетілетін 

қызметті берушінің 

аумақтық 

сәйкестігінетексеру – 5 (бес) 

минут ішінде 

жоқ Иә 

Көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚ 

қойылған медициналық ұйымға 

бекітілуі туралы хабарлама (талон) беру 

– 1 (бір) жұмыс күні ішінде 



«Медициналық-санитариялық алғашқы 

көмек көрсететін медициналық ұйымға 

бекіту» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентіне 

2-қосымша 

 

 

Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған ақпараттық 

жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы  

 

 

 

Шартты белгілер: 
 

 
– бастапқы хабарлама 

 
– аяқтаушы хабарлама 

 
– аралық хабарлама 

 
– қарапайым оқиға 

 – қате  

 

 

– 
ақпараттық жүйе 

 

 

– 
процес  

 

 

– 
шарт  



 – басқару ағыны 

  хабарламалар ағыны 

 
– соңғы пайдаланушыға ұсынылатын электрондық құжат 

 

____________________________ 
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