
Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту 

туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 24 

тамыздағы № ҚР ДСМ-90 бұйрығы. Қазақстан Республикасының  
"Дәрігердің қабылдауына жазылу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1 
Қызмет берушінің 

атауы 
Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымдар 

2 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті ұсыну 

тәсілдері 

1) Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымы 

(бұдан әрі – МСАК ұйымы) (тікелей немесе МСАК ұйымының телефоны бойынша 

өтініш берген кезде); 

2) "электрондық үкіметтің" веб-порталы (бұдан әрі – ЭҮП). 

3 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

мерзімі 

МСАК ұйымдарына өтініш берген кезде (тікелей немесе телефон бойынша): 

1) МСАК ұйымына құжаттарды тапсырған сәттен бастап 10 (он) минуттан аспайды; 

2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 10 (он) минут; 

3) МСАК ұйымына қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 10 (он) 

минут, осы уақыт ішінде пациентке ауызша жауап беріледі; 

ЭҮП арқылы өтініш берген кезде: 

1) құжаттарды тапсырған сәттен бастап – 30 (отыз) минуттан аспайды. 

4 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

нысаны 

Электрондық (ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде. 

5 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

нәтижесі 

1) МСАК ұйымына тікелей немесе телефон байланысы арқылы жүгінген кезде – 

шақыртуларды тіркеу журналында жазу және дәрігерлердің қабылдау кестесіне 

(бұдан әрі – кесте) сәйкес дәрігердің келетін күнін, уақытын көрсете отырып, ауызша 

жауап беру; 

2) ЭҮП-ке жүгінген кезде – жеке кабинетінде электрондық өтінім статусы түрінде 

хабарлама. 

6 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

кезінде қызметті 

алушыдан 

алынатын төлем 

мөлшері және 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

көзделген 

жағдайларда оны 

алу тәсілдері 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет тегін көрсетіледі. 

7 Жұмыс кестесі 

 1) МСАК ұйымы – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс 

(жексенбі) және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – сенбі аралығында (дүйсенбі – 

жұма – үзіліссіз сағат 8.00-ден бастап 20.00-ге дейін, сенбі – сағат 9.00-ден 14.00-ге 

дейін); 

 2) ЭҮП – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 

қоспағанда тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке 

күндері жүгінген жағдайда өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерді көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 



8 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

(немесе сенімхат 

бойынша оның 

өкілі) үшін қажетті 

құжаттар тізбесі 

1) МСАК ұйымына: тікелей жүгінген жағдайда жеке басын куәландыратын құжат 

немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін); 

2) ЭҮП-ке: электрондық нұсқадағы сұраныс. 

МСАК ұйымы жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметті немесе 

цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін) 

"электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 

алады. 

Көрсетілетін қызметті берушілер цифрлық құжаттарды ЭҮП-те тіркелген 

пайдаланушының ұялы байланысының абоненттік нөмірі арқылы ұсынылған құжат 

иесінің келісімі болған жағдайда, іске асырылған интеграция арқылы цифрлық 

құжаттар сервисінен бір реттік парольді беру арқылы немесе ЭҮП хабарламасына 

жауап ретінде қысқа мәтіндік хабарлама жіберу арқылы алады. 

9 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

белгіленген 

мемлекеттік қызмет 

көрсетуден бас 

тарту үшін негіздер 

1)мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың 

және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық еместігін анықтау; 

 2) "Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау 

ұйымдарына жеке тұлғаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР 

ДСМ-194/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 21642 болып тіркелген) сәйкес медициналық-санитариялық алғашқы 

көмек көрсететін осы медициналық ұйымға бекітілмеуі. 

10 

Мемлекеттік 

қызмет көрсетудің 

ерекшеліктерін 

ескере отырып 

қойылатын өзге де 

талаптар 

Пациент ЭҮП тіркелген субъектінің ұялы байланысының абоненттік нөмірі арқылы 

бір реттік парольді беру жолымен немесе ЭҮП хабарламасына жауап ретінде қысқа 

мәтіндік хабарламаны жіберу жолымен электрондық нысанда мемлекеттік қызметті 

алуға мүмкіндігі бар. 

Пациенттің ЭЦҚ болған жағдайда ЭҮП арқылы электрондық нысанда мемлекеттік 

қызметті алуға мүмкіндігі бар. 

Цифрлық құжаттар сервисі мобильді қосымшада авторландырылған 

пайдаланушылар үшін қолжетімді. 

Цифрлық құжатты пайдалану үшін ЭЦҚ-ны немесе бір реттік парольді пайдалана 

отырып, мобильді қосымшада авторландырудан өту, одан әрі "Цифрлық құжаттар" 

бөліміне өтіп, қажетті құжатты таңдау қажет. 

Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін пандустың, зағиптар мен нашар 

көретіндерге арналған тактильді жолды шақыру түймесінің, күту залының, 

құжаттардың үлгілері бар тіректердің болуы. 

 

  



Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту 

туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 24 

тамыздағы № ҚР ДСМ-90 бұйрығы. Қазақстан Республикасының  
 "Дәрігерді үйге шақыру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1 
Қызмет 

берушінің атауы 
Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымдар 

2 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті ұсыну 

тәсілдері 

1) МСАК ұйымы (тікелей немесе пациенттің телефоны бойынша, сондай-ақ 

медициналық ақпараттық жүйелер арқылы өтініш берген кезде); 

2) "электрондық үкіметтің" веб-порталы (бұдан әрі – ЭҮП). 

3 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

мерзімі 

МСАК ұйымына өтініш берген кезде (тікелей немесе телефоны бойынша): 

1) МСАК ұйымына құжаттарды тапсырған сәттен бастап 10 (он) минуттан артық емес; 

2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 10 (он) минут; 

3) МСАК ұйымының қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 10 (он) минут. 

ПЭП арқылы өтініш берген кезде: 

МСАК ұйымына құжаттарды тапсырған сәттен бастап – 30 (отыз) минуттан аспайды. 

МСАК ұйымына тікелей немесе телефон бойынша жүгінген кезде мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет жүгінген күні көрсетіледі. 

ЭҮП арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызмет жүгінген күні ЭҮП-пен көрсетіледі. 

4 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

нысаны 

Электрондық (ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде. 

5 

Мемлекеттік 

қызметті 

(сенімхат 

бойынша оның 

өкіліне) көрсету 

нәтижесі 

1) тікелей немесе телефон байланысы арқылы жүгінген кезде – көрсетілетін қызметті 

берушінің шақыртуларды тіркеу журналында жазу және дәрігердің келетін күнін, 

уақытын көрсете отырып, ауызша жауап беру; 2) ЭҮП-ке электрондық форматта 

жүгінген кезде – жеке кабинетінде электрондық өтінім статусы түрінде хабарлама. 

Бұл ретте мемлекеттік қызметті көрсетуге сұраныс қабылданғаннан кейін көрсетілетін 

қызметті алушыға белгіленген уақытта үйде медициналық көмек көрсетіледі. 

6 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

кезінде қызметті 

алушыдан 

алынатын төлем 

мөлшері және 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

көзделген 

жағдайларда оны 

алу тәсілдері 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет тегін көрсетіледі. 

7 Жұмыс кестесі 

 1) МСАК ұйымы – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс 

(жексенбі) және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – сенбі аралығында (дүйсенбі – 

жұма – үзіліссіз сағат 8.00-ден бастап 20.00-ге дейін, сенбі – сағат 9.00-ден 14.00-ге 

дейін). Бұл ретте мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға сұраныс МСАК ұйымының 

жұмысы аяқталғанға дейін 2 сағат бұрын қабылданады (жұмыс күндері 18.00-ге дейін, 

сенбі күні 12.00-ге дейін); 

 2) ЭҮП – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 



қоспағанда тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке 

күндері жүгінген жағдайда өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерді көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

8 

Мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету үшін 

қажетті 

құжаттардың 

тізбесі 

1) МСАК ұйымына: тікелей жүгінген жағдайда жеке басын куәландыратын құжат 

немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін); 

2) ЭҮП-ке: электрондық нұсқадағы сұраныс. 

МСАК ұйымы жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметті немесе цифрлық 

құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін) ЭҮП арқылы тиісті 

мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Көрсетілетін қызметті берушілер цифрлық құжаттарды ЭҮП-те тіркелген 

пайдаланушының ұялы байланысының абоненттік нөмірі арқылы ұсынылған құжат 

иесінің келісімі болған жағдайда, іске асырылған интеграция арқылы цифрлық құжаттар 

сервисінен бір реттік парольді беру арқылы немесе ЭҮП хабарламасына жауап ретінде 

қысқа мәтіндік хабарлама жіберу арқылы алады. 

9 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

белгіленген 

мемлекеттік 

қызмет 

көрсетуден бас 

тарту үшін 

негіздер 

1) мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың 

және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық еместігін анықтау; 

 2) "Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау 

ұйымдарына жеке тұлғаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-

194/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 

21642 болып тіркелген) сәйкес медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 

осы медициналық ұйымға бекітілмеуі. 

10 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсетудің 

ерекшеліктерін 

ескере отырып 

қойылатын өзге 

де талаптар 

Пациент ЭҮП тіркелген субъектінің ұялы байланысының абоненттік нөмірі арқылы бір 

реттік парольді беру жолымен немесе ЭҮП хабарламасына жауап ретінде қысқа 

мәтіндік хабарламаны жіберу жолымен электрондық нысанда мемлекеттік қызметті 

алуға мүмкіндігі бар. 

Пациенттің ЭЦҚ болған жағдайда ЭҮП арқылы электрондық нысанда мемлекеттік 

қызметті алуға мүмкіндігі бар. 

Цифрлық құжаттар сервисі мобильді қосымшада авторландырылған пайдаланушылар 

үшін қолжетімді. 

Цифрлық құжатты пайдалану үшін ЭЦҚ-ны немесе бір реттік парольді пайдалана 

отырып, мобильді қосымшада авторландырудан өту, одан әрі "Цифрлық құжаттар" 

бөліміне өтіп, қажетті құжатты таңдау қажет. 

Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін пандустың, зағиптар мен нашар 

көретіндерге арналған тактильді жолды шақыру түймесінің, күту залының, 

құжаттардың үлгілері бар тіректердің болуы. 

 

  



Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту 

туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 24 

тамыздағы № ҚР ДСМ-90 бұйрығы. Қазақстан Республикасының  
 "Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан анықтама 

беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1 
Қызмет 

берушінің атауы 
Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымдар 

2 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті ұсыну 

тәсілдері 

1) Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымы (бұдан 

әрі – МСАК ұйымы); 

2) "электрондық үкіметтің" веб-порталы (бұдан әрі – ЭҮП). 

3 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

мерзімі 

1) көрсетілетін қызметті алушы жүгінген сәттен бастап, сондай-ақ ЭҮП-ке жүгінген 

кезде – үйге шақыру кезінде, жұмыс күні ішінде, 30 (отыз) минуттан аспайды; 

2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетілетін қызметті берушіге тікелей жүгінген кезде 

жүгінген күні көрсетіледі. 

4 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

нысаны 

Электрондық (ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде 

5 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

нәтижесі 

 1) МСАК ұйымдарына тікелей жүгінген кезде, учаскелік дәрігер немесе жалпы 

практика дәрігері қол қойған, жеке дәрігердің мөрімен және МСАК ұйымының мөрімен 

расталған "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен 

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып 

тіркелген) бекітілген № 027/е нысаны бойынша берілген медициналық-санитариялық 

алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан анықтама; 

2) ЭҮП жүгінген кезде - МСАК ұйымының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан 

әрі - ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында; 

3) дәлелді бас тарту. 

6 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

кезінде қызметті 

алушыдан 

алынатын төлем 

мөлшері және 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

көзделген 

жағдайларда оны 

алу тәсілдері 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет тегін көрсетіледі. 

7 Жұмыс кестесі 

 1) МСАК ұйымы – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және 

мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұмаға дейін үзіліссіз сағат 8.00-ден 

бастап 20.00-ге дейін. Бұл ретте мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға сұраныс 

көрсетілетін қызметті берушінің жұмысы аяқталғанға дейін 2 сағат бұрын қабылданады 

(жұмыс күндері 18.00-ге дейін, сенбі күні 12.00-ге дейін). 

Пациенттерді қабылдау кезек тәртібімен жүзеге асырылады. Алдын ала жазылу мен 



жеделдетіп қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ЭҮП – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 

қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 

Еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке 

күндері жүгінген жағдайда өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

8 

Мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету үшін 

қажетті 

құжаттардың 

тізбесі 

1) МСАК ұйымына: тікелей жүгінген жағдайда жеке басын куәландыратын құжат 

немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін); 

2) ЭҮП-ке: электрондық құжат нысандағы сұраныс. 

МСАК ұйымы жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметті немесе цифрлық 

құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін) ЭҮП арқылы тиісті 

мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Көрсетілетін қызметті берушілер цифрлық құжаттарды ЭҮП-те тіркелген 

пайдаланушының ұялы байланысының абоненттік нөмірі арқылы ұсынылған құжат 

иесінің келісімі болған жағдайда, іске асырылған интеграция арқылы цифрлық құжаттар 

сервисінен бір реттік парольді беру арқылы немесе ЭҮП хабарламасына жауап ретінде 

қысқа мәтіндік хабарлама жіберу арқылы алады. 

9 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

белгіленген 

мемлекеттік 

қызмет 

көрсетуден бас 

тарту үшін 

негіздер 

1) мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың 

және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық еместігін анықтау; 

 2) "Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау 

ұйымдарына жеке тұлғаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-

194/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 

21642 болып тіркелген) сәйкес медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 

осы медициналық ұйымға бекітілмеуі. 

10 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсетудің 

ерекшеліктерін 

ескере отырып 

қойылатын өзге 

де талаптар 

Пациент ЭҮП-та тіркелген субъектінің ұялы байланысының абоненттік нөмірі арқылы 

бір реттік парольді беру жолымен немесе ЭҮП хабарламасына жауап ретінде қысқа 

мәтіндік хабарламаны жіберу жолымен электрондық нысанда мемлекеттік қызметті 

алуға мүмкіндігі бар. 

Пациенттің ЭЦҚ болған жағдайда ЭҮП арқылы электрондық нысанда мемлекеттік 

қызметті алуға мүмкіндігі бар. 

Цифрлық құжаттар сервисі мобильді қосымшада авторландырылған пайдаланушылар 

үшін қолжетімді. 

Цифрлық құжатты пайдалану үшін ЭЦҚ-ны немесе бір реттік парольді пайдалана 

отырып, мобильді қосымшада авторландырудан өту, одан әрі "Цифрлық құжаттар" 

бөліміне өтіп, қажетті құжатты таңдау қажет. 

Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін пандустың, зағиптар мен нашар 

көретіндерге арналған тактильді жолды шақыру түймесінің, күту залының, құжаттардың 

үлгілері бар тіректердің болуы. 

  



Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке 

уақытша жарамсыздық парағын немесе анықтамасын беру қағидаларын 

бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 

қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының  

"Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1 

Көрсетілетін 

қызметті 

берушінің атауы 

Денсаулық сақтау субъектілері. 

2 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті ұсыну 

тәсілдері 

1) көрсетілетін қызметті беруші (тікелей жүгінген кезде); 

2) "Электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі - портал). 

3 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

мерзімі 

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті берушіге тікелей 

жүгінген кезде немесе портал арқылы - құжатты тапсырған сәттен бастап 30 (отыз) 

минуттан аспайды. 

4 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

нысаны 

Электрондық (ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде. 

5 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

нәтижесі 

Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақ не осы Стандарттың 9-тармағында 

көрсетілген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 

дәлелді жауап болып табылады. 

6 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

кезінде қызметті 

алушыдан 

алынатын төлем 

мөлшері және 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

көзделген 

жағдайларда оны 

алу тәсілдері 

Тегін. 

7 

Көрсетілетін 

қызметті 

берушінің жұмыс 

кестесі 

1) көрсетілетін қызметті беруші - дүйсенбіден жұмаға дейін (дүйсенбі – жұма үзіліссіз 

сағат 8.00-ден бастап 20.00-ге дейін, сенбі күні сағат 9.00-ден 14.00-ге дейін), демалыс 

(жексенбі) және мереке күндеріне кезекші дәрігерлерінің жұмысын қамтамасыз ету 

арқылы. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға өтініш жұмыс күндері сағат 18.00-ге 

дейін берілуі қажет; 

2) портал - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 

қоспағанда, тәулік бойы. 

8 

Мемлекеттік 

қызметтер көрсету 

үшін қажетті 

құжаттар тізімі 

1) көрсетілетін қызметті берушіге: жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық 

құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін); 

2) порталға: электрондық сұрау салу нысанындағы өтініш. Жеке басты куәландыратын 

құжаттар туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" 

веб-порталында тіркелген пайдаланушының ұялы байланысының абоненттік нөмірі 

арқылы ұсынылған құжат иесінің келісімімен "электрондық үкімет" веб-порталының 

хабарламасына жауап ретінде бір реттік пароль беру немесе қысқа мәтіндік хабарлама 



жіберу арқылы іске асырылған интеграция арқылы цифрлық құжаттар сервисінен 

алады. 

9 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

белгіленген 

мемлекеттік 

қызмет 

көрсетуден бас 

тарту үшін 

негіздер 

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 

ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық 

еместігін анықтау; 

2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 

қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің 

осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі. 

10 

Мемлекеттік 

қызмет көрсетудің 

ерекшеліктерін 

ескере отырып 

қойылатын өзге де 

талаптар 

Көрсетілетін қызметті алушының порталда тіркелген ұялы байланыстың абоненттік 

нөмірі арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал хабарламасына жауап 

ретінде бір реттік пароль беру немесе қысқа мәтіндік хабарлама жіберу арқылы 

электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар. 

Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар. 

Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін пандус, шақыру түймесі, Зағиптар мен 

нашар көретіндерге арналған тактильді жол, күту залы, құжаттар үлгілері бар тағандар 

болуы тиіс. 

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық 

қызметтерінде, сондай-ақ "1414", 8-800-080-7777 Бірыңғай байланыс орталығында 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі 

бар. 



Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке 

уақытша жарамсыздық парағын немесе анықтамасын беру қағидаларын 

бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 

қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының  
 

"Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1 
Қызмет берушінің 

атауы 
Денсаулық сақтау субъектілері. 

2 

Мемлекеттік 

қызметті ұсыну 

тәсілдері 

1) көрсетілетін қызметті беруші (тікелей жүгінген кезде); 

2) "Электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі - портал). 

3 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

мерзімі 

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті берушіге тікелей жүгінген 

кезде немесе портал арқылы - құжатты тапсырған сәттен бастап 30 (отыз) минуттан 

аспайды. 

4 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

нысаны 

Электрондық (ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде. 

5 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

нәтижесі 

Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама не осы стандарттың 9-тармағында 

көрсетілген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді 

жауап беру болып табылады. 

6 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

кезінде қызметті 

алушыдан 

алынатын төлем 

мөлшері және 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

көзделген 

жағдайларда оны 

алу тәсілдері 

Тегін. 

7 

Көрсетілетін 

қызметті 

берушінің жұмыс 

кестесі 

1) көрсетілетін қызметті беруші - дүйсенбіден жұмаға дейін (дүйсенбі – жұма үзіліссіз 

сағат 8.00-ден бастап 20.00-ге дейін, сенбі күні сағат 9.00-ден 14.00-ге дейін), демалыс 

(жексенбі) және мереке күндеріне кезекші дәрігерлерінің жұмысын қамтамасыз ету 

арқылы. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға өтініш жұмыс күндері сағат 18.00-ге 

дейін берілуі қажет; 

2) портал - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 

қоспағанда, тәулік бойы. 

8 

Мемлекеттік 

қызметтер көрсету 

үшін қажетті 

құжаттар тізімі 

1) көрсетілетін қызметті берушіге: жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын 

куәландыратын құжат; 

2) порталға: электрондық сұрау салу нысанындағы өтініш. 

Көрсетілетін қызметті беруші жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметті 

"Электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

9 
Қазақстан 

Республикасының 

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 

ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық 



заңнамасында 

белгіленген 

мемлекеттік 

қызмет көрсетуден 

бас тарту үшін 

негіздер 

еместігін анықтау; 

2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 

қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің 

осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі. 

10 

Мемлекеттік 

қызмет көрсетудің 

ерекшеліктерін 

ескере отырып 

қойылатын өзге де 

талаптар 

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі 

Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777, 1414 телефоны арқылы ақпарат алуға 

мүмкіндігі бар. 

 

  



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 

желтоқсандағы № ҚР ДСМ-308/2020 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының  

Транспла нттау мақсатында ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің 

(тін бөлігінің) қайтыс болғаннан кейінгі донорлығынан тірі кезінде бас тарту 

немесе келісім алуды тіркеу 

1 
Көрсетілетін қызметті 

берушінің атауы 
Медициналық - санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымы. 

2 
Мемлекеттік қызметті 

ұсыну тәсілдері 

1) Мемлекеттік қызметті медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 

медициналық ұйымдар; 

2) "электрондық үкімет" веб - порталы 

3 
Мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзімі 

1) көрсетілетін қызметті беруші арқылы көрсету мерзімі - 1 (бір) жұмыс күні ішінде; 

2) портал арқылы-құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ 

уақыты - 15 (он бес) минуттан аспайды; 

Көрсетілетін қызметті алушыға портал арқылы қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ 

уақыты - 30 (отыз) минут 

Көрсетілетін қызметті беруші арқылы көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің 

рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 1 (бір) жұмыс күні. 

4 
Мемлекеттік қызмет 

көрсету нысаны 
Электрондық (ішінара автоматтандырылған) /қағаз түрінде. 

5 
Мемлекеттік қызмет 

көрсету нәтижесі 

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызметке 1 - қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің) қайтыс болғаннан 

кейінгі донорлығынан тірі кезінде бас тартуды тіркеу туралы анықтама; 

Осы мемлекеттік қызметке 2 - қосымшаға сәйкес нысан бойынша ағзалардың (ағза 

бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің) қайтыс болғаннан кейінгі донорлығына 

тірі кезінде келісімді тіркеу туралы анықтама. 

6 

Мемлекеттік қызмет 

көрсету кезінде 

қызмет алушыдан 

алынатын ақы 

мөлшері және 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасымен 

көзделген 

жағдайларда оны алу 

тәсілдері 

Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға тегін көрсетіледі. 

7 Жұмыс кестесі 

1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі-жұма аралығында үзіліссіз сағат 

8.00 - ден 20.00 - ге дейін, сенбі күні сағат 9.00 - ден 14.00 - ге дейін. 

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек 

күту тәртібімен көрсетіледі. 

2) портал-жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, 

тәулік бойы. 

8 

Мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті 

құжаттар тізбесі 

Көрсетілетін қызметті берушіге: 

1) көрсетілетін қызметті берушіге тікелей жүгінген кезде жеке басын куәландыратын 

құжат не жеке басын сәйкестендіру үшін цифрлық құжаттар сервисінен электрондық 

құжат; 



2) осы Қағидаларға 1, 2 - қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша өтініш. 

Порталға: 

1) электрондық сұрау салу нысанындағы өтініш. 

9 

Қазақстан 

Республикасы 

заңнамасымен 

белгіленген, 

мемлекеттік қызметті 

көрсетуден бас тарту 

негіздері 

1) мемлекеттік қызметті алу үшін қызмет алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) 

оларда көрсетілген деректердің (мәліметтің) дәйексіздігінің анықталуы; 

2) көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік қызмет стандартының 8 - 

тармағымен қарастырылған тізімге сәйкес құжаттардың толық пакетін ұсынбауы; 

3) нақты МСАК медициналық ұйымына бекітілмеуі. 

10 

Оның ішінде, 

электрондық нысанда 

және Мемлекеттік 

корпорация арқылы 

көрсетілетін 

мемлекеттік қызметті 

көрсету ерекшеліктері 

есепке алынған өзге 

де талаптар 

Көрсетілетін қызметті алушының порталда тіркелген ұялы байланыстың абоненттік 

нөмірі арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал хабарламасына жауап ретінде 

бір реттік пароль беру немесе қысқа мәтіндік хабарлама жіберу арқылы электрондық 

нысанда алуға мүмкіндігі бар. 

Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар. 

Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін пандус, шақыру түймесі, Зағиптар мен нашар 

көретіндерге арналған тактильді жол, күту залы, құжаттар үлгілері бар тағандар болуы 

тиіс. 

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық 

қызметтерінде, сондай-ақ "1414", 8-800-080-7777 Бірыңғай байланыс орталығында 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі 

бар. 

 

 

  



"Азаматтардың жекелеген санаттарына дәрілік заттарды, бейімделген 

емдік өнімдерді, медициналық бұйымдарды беру" мемлекеттік қызмет 

көрсету қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 12 

қазандағы № ҚР ДСМ -103 бұйрығы. Қазақстан Республикасының  

"Азаматтардың жекелеген санаттарына дәрілік заттарды, бейімделген емдік өнімдерді, медициналық 

бұйымдарды беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1 
Көрсетілетін қызметті берушінің 

атауы 
Денсаулық сақтау субъектілері 

2 
Мемлекеттік қызметті ұсыну 

тәсілдері 

1) көрсетілетін қызметті беруші (көрсетілетін қызметті алушы тікелей 

жүгінген кезде); 

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

3 
Мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзімі 

1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды тапсырған сәттен бастап 

денсаулық сақтау субъектісі – сондай-ақ портал арқылы жүгінген кезде - 

3 (үш) сағаттан аспайды; 

2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 

отыз минут; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең 

ұзақ уақыты – отыз минут. 

4 
Мемлекеттік қызмет көрсету 

нысаны 
Электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде 

5 
Мемлекеттік қызметті көрсету 

нәтижесі 

 1) көрсетілетін қызметті беруші тікелей жүгінген кезде – осы 

Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына 

дәрілік заттарды, бейімделген емдік өнімдерді, медициналық 

бұйымдарды беру. 

2) порталға жүгінген кезде-азаматтардың жекелеген санаттарына 

электрондық үкіметтің жеке кабинетінде қарау режимінде 2-қосымшаға 

сәйкес мәліметтер нысанында дәрілік заттарды, бейімделген емдік 

өнімдерді, медициналық бұйымдарды ұсыну; 

3) қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту. 

6 
Мемлекеттік қызмет көрсету 

нәтижесін ұсыну нысаны 
Электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде 
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 Мемлекеттік қызметті көрсету 

кезінде көрсетілетін қызметті 

алушыдан алынатын төлем 

мөлшері және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында 

көзделген жағдайларда оны алу 

тәсілдері  

Тегін 

8 Жұмыс кестесі 

1) көрсетілетін қызметті беруші – сенбі, жексенбі және мереке күндерін 

қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, белгіленген 

жұмыс кестесіне сәйкес сағат 13-00-ден 14-30-ға дейінгі түскі үзіліспен 

сағат 9-00-ден 18-30-ға дейін; 

 2) портал-жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 

үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы 

жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде 

өтінімдерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін 



беру одан кейінгі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9 
Мемлекеттік қызметті көрсету 

үшін қажетті құжаттар тізбесі 

1) көрсетілетін қызметті берушіге: 

тікелей жүгінген кезде жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық 

құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін); 

2) порталға: 

электрондық түрде сұрау салу. 

Көрсетілетін қызметті берушілер цифрлық құжаттарды іске асырылған 

интеграция арқылы, порталға тіркелген пайдаланушының ұялы 

байланысының абоненттік нөмірі арқылы ұсынылған құжат иесінің 

келісімі болған жағдайда, бір реттік парольді беру арқылы немесе 

хабарламаға жауап ретінде қысқа мәтіндік хабарлама жіберу арқылы 

цифрлық құжаттар сервисінен алады. 
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Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген 

мемлекеттік қызмет көрсетуден 

бас тарту үшін негіздер 

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу 

үшін ұсынған құжаттың және (немесе) олардағы деректердің 

(мәліметтердің) анық еместігін анықтау; 

2) ТМККК шеңберінде және (немесе) амбулаториялық жағдайларда 

МӘМС жүйесінде азаматтардың жекелеген санаттарына дәрілік 

заттарды, арнайы емдік өнімдерді, медициналық мақсаттағы 

бұйымдарды беретінін осы медициналық ұйымға бекітудің болмауы. 
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Мемлекеттік, оның ішінде 

электрондық нысанда 

көрсетілетін қызметті көрсету 

ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар 

Көрсетілетін қызметті алушының порталда тіркелген ұялы байланыстың 

абоненттік нөмірі арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал 

хабарламасына жауап ретінде бір реттік пароль беру немесе қысқа 

мәтіндік хабарлама жіберу арқылы электрондық нысанда алуға 

мүмкіндігі бар. 

Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық нысанда алуға 

мүмкіндігі бар. 

Мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін пандус, шақыру түймесі, зағиптар 

мен нашар көретіндерге арналған тактильді жол, күту залы, құжаттар 

үлгілері бар тағандар болуы тиіс. 

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің 

анықтамалық қызметтерінде, сондай-ақ "1414", 8-800-080-7777 Бірыңғай 

байланыс орталығында мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен 

мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар. 

 

  



Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау 

ұйымдарына жеке тұлғаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 

қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының  
  

1 
Көрсетілетін қызмет 

берушінің атауы 
Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымдар 

2 

Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті 

ұсыну тәсілдері 

1) тікелей медициналық-санитариялық алғашқы көмек (бұдан әрі – МСАК) ұйымы 

арқылы; 

2) "Электрондық үкіметтің" веб-порталы (бұдан әрі – ЭҮП) арқылы жүзеге асырылады. 

3 
Мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзімі 

1) пациент МСАК ұйымының құжаттарын тапсырған сәттен бастап, сондай – ақ ЭҮП 

арқылы жүгінген кезде - 1 (бір) жұмыс күні; 

2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 30 (отыз) минут; 

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут. 

4 
Мемлекеттік қызметті 

көрсету нысаны 
электрондық (ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде. 

5 
Мемлекеттік қызметті 

көрсету нәтижесі 

1) МСАК ұйымының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған 

электрондық құжат нысанында бекіту туралы хабарлама; 

2) дәлелді бас тарту. 

6 

Мемлекеттік қызмет 

көрсету кезінде 

қызметті алушыдан 

алынатын төлем 

мөлшері және 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

көзделген 

жағдайларда оны алу 

тәсілдері 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет тегін көрсетіледі. 

7 Жұмыс кестесі 

 1) МСАК ұйымы – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс 

(жексенбі) және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – сенбі аралығында (дүйсенбі – 

жұма – үзіліссіз сағат 8.00-ден бастап 20.00-ге дейін, сенбі – сағат 9.00-ден 14.00-ге 

дейін). Бұл ретте мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға сұраныс көрсетілетін 

қызметті берушінің жұмысы аяқталғанға дейін 2 сағат бұрын қабылданады (жұмыс 

күндері 18.00-ге дейін, сенбі күні 12.00-ге дейін); 

 2) ЭҮП – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 

қоспағанда тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке 

күндері жүгінген жағдайда өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерді көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 
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Мемлекеттік 

қызметтер көрсету 

үшін қажетті 

құжаттардың тізбесі 

1. MСАК ұйымдарына белгілі бір контингент жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 

көрсету үшін қажетті құжаттар: 

1) жеке басын куәландыратын құжат немесе жеке басын сәйкестендіру үшін цифрлық 

құжаттар сервисінен электрондық құжат; 

2) зейнеткерлер - зейнеақы куәлігі; 

3) мүгедектер - зейнетақы куәлігі немесе медициналық-әлеуметтік сараптаманы 

куәландыру актісінен үзінді; 



4) бала кезінен мүгедек баланың заңды өкілдері, сондай-ақ қорғаншылар немесе 

қамқоршылар, патронаттық тәрбиешілер және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес балаға қамқорлық жасауды, білім, тәрбие беруді, баланың 

құқықтары мен мүдделерін қорғауды жүзеге асыратын басқа да оларды алмастыратын 

адамдар (заңды өкілдер), сот шешімі немесе қамқоршылық, қорғаншылық растайтын 

өзге де құжат; 

5) сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жүрген, 

колонияларда өтеп жүрген сотталғандар (өтеу орны бойынша) – өңірлердің "Денсаулық 

сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесі бірінші басшысының бұйрығымен құрылған 

"БХТ" АЖ-ға халықты МСАК-ға бекітуді (бекітуді) тіркеу мәселелерін қарау жөніндегі 

комиссияның хаттамасы; 

6) мерзімді қызмет әскери қызметшілері – мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді 

жеке құрам тізіміне қабылдау туралы әскери бөлім командирінің (мекеме бастығының) 

бұйрығынан үзінді көшірме; 

7) студенттер (18 жасқа дейінгі балалар), сондай-ақ медреседе оқитын студенттер (18 

жасқа дейінгі балалар) - жоғары оқу орны ректорының МСАК-дегі ресми өтініші және 

оқу орны мен МСАК арасындағы комиссияның хаттамасы; 

8) шет мемлекеттерде туған балалар – шет мемлекетте туғанын растайтын құжат; 

9) сәбилер, жетімдер, қарттар үйлерінің және басқалары - қамқорлыққа алынған 

тұлғалар - облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың 

денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті атқарушы органдарының 

шешімі; 

10) бекітуді сенімхат бойынша, оның ішінде шарт болған кезде ерікті медициналық 

сақтандыру шарты бойынша ресімдейтіндер. 

2. ЭҮП-те: электрондық түрде сұрау салу. 
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Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

белгіленген 

мемлекеттік қызмет 

көрсетуден бас тарту 

үшін негіздер 

1) мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың 

және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық еместігін анықтау; 

2) медициналық ұйымды еркін таңдау құқығы бойынша басқа әкімшілік-аумақтық 

бірлікте орналасқан жақын жердегі емханаға бекітілетін шекаралас аумақтарда тұратын 

адамдарды қоспағанда, қызметті алушының МСАК көрсететін денсаулық сақтау 

субъектісі орналасқан әкімшілік-аумақтық бірлік шегінен (ауыл, кент, қала, облыстық 

маңызы бар қаладағы аудан, республикалық маңызы бар қала, астана) тыс нақты 

(тұрақты немесе уақытша) тұруын белгілеу; 

3) бекітілген халықтың саны бір жалпы практика дәрігеріне 1700 адам аралас халық, 

учаскелік терапевтке 2200 адам, учаскелік педиатрға 6 жасқа дейін 500 бала, 14 жасқа 

дейін 900 баладан асуы. 

4) балалар бекітілген жағдайда заңды өкілдігін растайтын құжаттың болмауы. 
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Мемлекеттік қызмет 

көрсетудің 

ерекшеліктерін ескере 

отырып қойылатын 

өзге де талаптар 

Көрсетілетін қызметті алушының порталда тіркелген ұялы байланыстың абоненттік 

нөмірі арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал хабарламасына жауап ретінде 

бір реттік пароль беру немесе қысқа мәтіндік хабарлама жіберу арқылы электрондық 

нысанда алуға мүмкіндігі бар. 

Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар. 

Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін пандус, шақыру түймесі, Зағиптар мен 

нашар көретіндерге арналған тактильді жол, күту залы, құжаттар үлгілері бар тағандар 

болуы тиіс. 

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық 

қызметтерінде, сондай-ақ "1414", 8-800-080-7777 Бірыңғай байланыс орталығында 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі 

бар. 

 



Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамды медициналық 

қарап-тексеруден, механикалық көлік құралдары жүргізушісін қайта 

медициналық қарап-тексеруден өткізу қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 30 

қазандағы № ҚР ДСМ-172/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының  

"Көлік құралын басқаруға рұқсат алу туралы анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

1 

Көрсетілетін 

қызметті 

берушінің атауы 

Медициналық ұйымдар 

2 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті ұсыну 

тәсілдері 

1) көрсетілетін қызметті беруші; 

2) "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы 

3 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет көрсету 

мерзімі 

1) көрсетілетін қызметті беруші; 

көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды тапсырған 

сәттен бастап-1 жұмыс күні ішінде; 

көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар 

топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты-5 минутқа дейін; 

көрсетілетін қызметті берушіге Қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 1 

жұмыс күні ішінде; 

2) портал арқылы - құжатты тапсырған сәттен бастап 30 (отыз) минуттан аспайды. 

4 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті көрсету 

нысаны 

Электрондық (ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде 

5 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті көрсету 

нәтижесі 

 "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 30 

қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген) бекітілген № 073/е нысаны 

бойынша берілген көлікті басқаруға рұқсат беру туралы медициналық анықтама не 

осы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген негіздер бойынша Мемлекеттік қызмет 

көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап. 

6 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті көрсету 

кезінде 

көрсетілетін 

қызметті 

алушыдан 

алынатын төлем 

мөлшері және 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

көзделген 

жағдайларда оны 

алу тәсілдері 

 Ақылы түрде, мемлекеттік қызмет көрсету құны "Халық денсаулығы және денсаулық 

сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі 

Кодексінің 202-бабына сәйкес айқындалады. 

7 Жұмыс кестесі 1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 



сәйкес дүйсенбі-жұма аралығында түскі үзіліссіз сағат 9-00-ден 18-30-ға дейін, сенбі 

күні сағат 9-00-ден 13-00-ге дейін, демалыс-жексенбі және мереке күндері; 

2) портал-жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 

қоспағанда, тәулік бойы. 

8 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті көрсету 

үшін қажетті 

құжаттар тізбесі 

1) көрсетілетін қызметті берушіге: 

- жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар сервисінен 

электрондық құжат (сәйкестендіру үшін); 

- Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамдарды медициналық қарап 

тексеруден өткізу қағидаларына сәйкес медициналық қарап тексеру нәтижелері; 

- Мемлекеттік қызмет көрсеткені үшін төлемді растайтын құжат; 

2) порталға: электрондық сұрау салу нысанындағы өтініш. 

Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті 

беруші "электрондық үкімет" веб-порталында тіркелген пайдаланушының ұялы 

байланысының абоненттік нөмірі арқылы ұсынылған құжат иесінің келісімі болған 

жағдайда, іске асырылған интеграция арқылы цифрлық құжаттар сервисінен бір реттік 

парольді беру арқылы немесе "электрондық үкімет" веб-порталының хабарламасына 

жауап ретінде қысқа мәтіндік хабарлама жіберу арқылы алады. 

9 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

белгіленген 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті 

көрсетуден бас 

тарту үшін 

негіздер 

1) Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық еместігін 

анықтау; 

2) көрсетілген қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 8-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын 

ұсынбауы және қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынуы; 

3) көрсетілетін қызметті алушының осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеуі. 

10 

Мемлекеттік 

қызметті көрсету 

ерекшеліктері 

ескерілген өзге де 

талаптар 

Көрсетілетін қызметті алушының порталда тіркелген ұялы байланыстың абоненттік 

нөмірі арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал хабарламасына жауап 

ретінде бір реттік пароль беру немесе қысқа мәтіндік хабарлама жіберу арқылы 

электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар. 

Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар. 

Толық пакетті қалыптастыру үшін "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы 

көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу кезінде "көлік 

құралын басқаруға рұқсат беру туралы анықтама беру" анықтамасын электрондық 

форматта қалыптастыру/болуы үшін медициналық мекемеде медициналық тексеруден 

өтуі қажет. 

Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін пандус, шақыру түймесі, Зағиптар мен 

нашар көретіндерге арналған тактильді жол, күту залы, құжаттар үлгілері бар тағандар 

болуы тиіс. 

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық 

қызметтерінде, сондай-ақ "1414", 8-800-080-7777 Бірыңғай байланыс орталығында 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі 

бар. 

 

  



Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 761 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 28 қазанда № 12204 

болып тіркелді.  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 

наурыздағы № ҚР- ДСМ-27 бұйрығымен  

   

"Емдеуге жатқызу бюросы порталы арқылы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 

пациенттерге стационарға емдеуге жатқызуға жолдама беру" 

1 Көрсетілетін қызметті берушінің атауы 
стационарлық көмек көрсететін медициналық 

ұйым (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) 

2 Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері 

1) көрсетілетін қызметті беруші; 

2) www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-

порталы (бұдан әрі - портал) 

3 Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 

1) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат 

етілген ең ұзақ уақыты - 30 (отыз) минут; 

2) қызмет алушыға қызмет көрсетудің рұқсат 

етілген ең ұзақ уақыты - үзінді көшірме 

берілген сәттен бастап 60 (алпыс) минут. 

 Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетілетін 

қызметті берушіге тікелей жүгінген кезде 

жүгінген күні көрсетіледі. Бұл ретте 

мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға сұрау 

салу көрсетілетін қызметті берушінің жұмысы 

аяқталғанға дейін 2 сағат бұрын қабылданады 

(жұмыс күндері сағат 18.00-ге дейін)  

4 Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны 
 электрондық және (немесе) қағаз түрінде 

(ішінара автоматтандырылған)  

5 Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі 

 1) көрсетілетін қызметті берушіге тікелей 

жүгінген кезде - нысан бойынша стационарлық 

науқастың медициналық картасынан қағаз 

түрінде үзінді.  

 2) порталға жүгінген кезде электрондық 

форматта - жеке кабинетте электрондық өтінім 

мәртебесі түрінде хабарлама  

6 

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 

қызметті алушыдан алынатын төлем 

мөлшері және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында 

көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері 

тегін 

7 Жұмыс кестесі 

1) көрсетілетін қызметті беруші - демалыс және 

мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап 

жұманы қоса алғанда, үзіліссіз сағат 8.00- ден 

17.00-ге дейін . 

 Көрсетілетін қызметті алушыларды қабылдау 

кезек тәртібімен жүзеге асырылады. Алдын ала 

жазылу және жедел қызмет көрсету 



қарастырылмаған.  

2) портал - жөндеу жұмыстарын жүргізуге 

байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 

тәулік бойы ( (көрсетілетін қызметті алушы 

жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс 

және мереке күндері жүгінген кезде). 

8 
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 

құжаттар тізбесі 

көрсетілетін қызметті берушіге: 

1) тікелей жүгінген кезде жеке басын 

сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 

құжат; 

9 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген мемлекеттік 

қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер  

- 

10 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің 

ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге де талаптар 

 Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 

қызметтер бойынша бірыңғай байланыс-

орталығының 8-800-080-7777, 1414 телефоны 

бойынша ақпарат алу мүмкіндігі бар.  

  



 

 

 


