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Жұмыс кестесі

Қажетті құжаттар

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек ұсыну үшін
оларға құжаттарды 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
1. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) құжаттардың топтамасын тапсырған сəттен бастап
– 10 (он) 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 –
www.mzsr.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік
көрсетілетін қызмет» 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 көрсетілетін қызметті
берушіге мемлекеттік қызметті көрсету үшін жүгінген кезде
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті жəне мынадай
құжаттарды ұсынады:
1) мүгедектер, оның ішінде мүгедек балалар үшін –
мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасы;
2) Ұлы Отан соғысының қатысушылары, мүгедектері
жəне жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан
соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін –
белгіленген үлгідегі куəлік;
3) Ұлы Отан соғысының қатысушылары үшін –
тұрғылықты жері бойынша медициналық ұйымның
протездік-ортопедиялық көмек көрсету қажеттігі туралы
қорытындысы;
4) жұмыс беруші-дара кəсіпкер қызметін тоқтатқан
немесе заңды тұлға таратылған жағдайда жұмыс берушінің
кінəсінен жұмыста мертігуге ұшыраған немесе кəсіптік
ауруға шалдыққан мүгедектер үшін – жазатайым оқиға
туралы акті жəне жұмыс беруші-дара кəсіпкердің
қызметінің
тоқтатылғаны
немесе
заңды
тұлғаның

таратылғаны туралы құжат.
Салыстырыу үшін құжаттардың түпнұсқалары жəне
көшірмелері ұсынылады, содан кейін құжаттардың
түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады.

Мемлекеттік қызметтің нəтижесі

Көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттардың
барлығын тапсырған кезде көрсетілетін қызметті беруші
тіркеген күні мен мемлекеттік көрсетілетін қызметті алатын
күні, құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні
көрсетілген талон береді.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: мүгедектерге
протездік-ортопедиялық көмек ұсыну мерзімдерін көрсете
отырып құжаттарды ресімдеу туралы хабарлама.

