МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Қызметтің атауы
Қызметті көрсететін мемлекеттік орган

«Ветеринариялық анықтамалар беру»
Мемлекеттік қызметті Астана жəне Алматы
қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар
қалалардың жергілікті атқарушы органдар құрған
мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдауды жəне нəтижелерін Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті
беруді жүзеге асыратын мекеме
көрсету нəтижесін беру көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
Қызметтіалушылар
жеке жəне заңды тұлғаға
Қызметтіңқұны
тегін
Қызметкөрсетумерзімі
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін
қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған
қүннен бастап жүгінген күн ішінде;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушыға
қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты –
30 (отыз) минут.
Мемлекеттік қызметтің көрсетілетін нысаны электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе
қағаз түрінде.
Жұмыс кестесі
Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі –
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа,
дүйсенбі – жұма аралығында (қоса алғанда) сағат
13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат
9.00-ден 18.00-ға дейін.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін беру сағат 13.00-ден 14.00-ге
дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін
жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет ала жазылусыз жəне
жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту
тəртібімен жүзеге асырылады.
Қажеттіқұжаттар
. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі)
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін
қажетті құжаттар тізбесі:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша
өтініш;
жеке басты куəландыратын құжат жəне өкілдің
өкілеттілігін растайтын құжат (сəйкестендіру
үшін);
бес келіден жоғары балықтарды жəне басқа су
жануарларын (тірі, жаңа, салқындатылған,
мұздатылған балықтар, сондай-ақ гаммарус,
артемия салина (цисталар) шаяндар) тасымалдау
кезінде балық аулау орны туралы анықтама қажет.

Мемлекеттікқызметтіңнəтижесі

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
елдерден жəне үшінші елдерден (Еуразиялық
экономикалық одақ мүшелері болып табылмайтын
мемлекеттерден) əкелінген ветеринариялық
(ветеринарниялық-санитариялық) бақылау жəне
қадағалау объектілерін Қазақстан
Республикасының аумағы бойынша тасымалдау
кезінде – ветеринариялық-санитариялық бақылау
жəне қадағалау объектісі əкелінген
ветеринариялық құжаттың көшірмесі.
Жеке басты куəландыратын құжат туралы,
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы, дара кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы,
ауыл шаруашылығы жануарының ветеринариялық
паспорты туралы мəліметтерді көрсетілетін
қызметті беруші мемлекеттік ақпараттық
жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті
құжаттарды тапсырған кезде көшірмесінде
құжаттар топтамасын қабылдау күні, уақыты,
құжаттарды қабылдаған жауапты адамның тегі,
аты, əкесінің аты көрсетіле отырып, көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгі
қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтініштің
қабылданғанын растау болып табылады.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі –
ветеринариялық анықтама, не осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында
көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы
дəлелді
жауап.
Берілген ветеринариялық анықтамалар туралы
мəлеметтер
ақпараттық
жүйеге
енгізіледі.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін
ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

