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Жұмыс кестесі

Қажетті құжаттар

Медициналық-əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) арнаулы
əлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттар ресімдеу
Мемлекеттік қызметті Астана жəне Алматы қалаларының,
аудандардың жəне облыстық маңызы бар қалалардың
жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижесін беру көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге
асырылады.
Жеке тұлғалар
Тегін
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) құжаттардың топтамасын тіркеген сəттен бастап –
17 (он жеті) жұмыс күні;
2)құжаттардың топтамасын тапсыру үшін күтудің
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет
көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты– 30 минут.
Қағаз түрінде
Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі –
Министрліктің www.mzsr.gov.kz интернет-ресурсында,
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде
орналастырылған.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін беру: сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі
үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне
жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек тəртібінде көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы (немесе оның заңды
өкілі немесе медициналық ұйым қолдаухат берген кезде)
мемлекеттік қызметті көрсету үшін жүгінген кезде осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 немесе
2қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті жəне мынадай
құжаттарды ұсынады:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) баланың туу туралы куəлігінің немесе жеке
куəлігінің көшірмесі;
2)
«Медициналық-əлеуметтік
сараптама
жүргізу
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015
жылғы 30 қаңтардағы № 44 (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10589 болып
тіркелген) бұйрығымен бекітілген нысан бойынша
мүгедектігі туралы анықтаманың көшірмесі (қарттар үшін
талап етілмейді);
3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық карта;
4) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасынан үзінді

Мемлекеттік қызметтің нəтижесі

көшірмесі (қарттар үшін талап етілмейді);
5) он сегіз жастан асқан адамдар үшін – соттың
адамды əрекетке қабілетсіз деп тану туралы шешімінің
көшірмесі (болған кезде);
6) зейнеткерлік жастағы адамдар үшін – зейнеткерлік
куəлігінің көшірмесі;
7) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен
мүгедектері жəне оларға теңестірілген адамдар үшін – Ұлы
Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі жəне оларға
теңестірілген адам мəртебесін растайтын куəлігінің
көшірмелері.
Салыстырып
тексеру
үшін
құжаттардың
түпнұсқалары жəне көшірмелері ұсынылады, содан кейін
құжаттардың түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыға
қайтарылады.
Көрсетілетін қызметті алушы қажетті барлық құжаттарды
тапсырған кезде көрсетілетін қызметті беруші тіркелген
жəне мемлекеттік қызметті алатын күні, құжаттарды
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні көрсетілген талон
береді.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі: медициналықəлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) арнаулы əлеуметтік
қызмет көрсету мерзімін көрсете отырып, құжаттарды
ресімдеу туралы хабарлама немесе осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген
жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

