МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Қызметтің атауы

«Ауыл
шаруашылығы
жануарларын
ветеринариялық
паспорт
бере
отырып бірдейлендіруді жүргізу»
Қызметті көрсететін мемлекеттік орган
Мемлекеттік қызметті Астана жəне Алматы
қалаларының, аудандардың жəне облыстық
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы
органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық
ұйымдар (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті
беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдауды жəне нəтижелерін Ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу
беруді жүзеге асыратын мекеме
қажет болған жағдайда өтінішті қабылдау жəне
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы:
www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан əрі – портал)
арқылы жүзеге асырылады.
Қызметтіалушылар
жеке жəне заңды тұлғаларға
Қызметтіңқұны
ақысыз
Қызметкөрсетумерзімі
Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар
топтамасын тапсырған күннен бастап мемлекеттік
қызметті көрсету нəтижесін алу сəтіне дейін –
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың,
астананың) жергілікті атқарушы органдары
айқындаған өткізу мерзімдеріне сəйкес жүзеге
асырылады;
Ветеринариялық паспорттан үзінді-көшерме
беру – 30 (отыз) минут;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезекте
күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз)
минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ
уақыты – 30 (отыз) минут;
4) сырға (сырғалар) жоғалған, бүлінген кезде
(жеке нөмірін айқындау мүмкін емес) қайталама
мемлекеттік көрсетілетін қызмет жануарларға жаңа
жеке нөмір бере отырып, көрсетілетін қызметті
берушіге сырғалар келіп түскен күннен бастап 2
(екі) жұмыс күні ішінде көрсетіледі.
Ірі жануардың сырғаларының біреуі жоғалған
немесе бүлінген жағдайда, көрсетілетін қызметті
берушіге аспалы сырға телнұсқасы келіп түскен
күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде.
Мемлекеттік қызметтің көрсетілетін нысаны электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе
қағаз түрінде.
Жұмыс кестесі
Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес
демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі –

Қажеттіқұжаттар

жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі
түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ге
дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін
жүзеге асырылады.
Қабылдау алдын ала жазылусыз жəне
жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту
тəртібімен жүзеге асырылады.
2) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда,
тəулік бойы.
Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі)
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін
қажетті құжаттар тізбесі:
1) ауыл шаруашылығы жануарларын бастапқы
бірдейлендіру үшін ветеринариялық паспорт беру:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
өтініш;
жеке басын куəландыратын құжатдың немесе
өкілдің өкіметтілігін растайтын (сəйкестендіру
үшін);
чиптер үшін ақы төленгенін (чиптен кезінде)
растайтын кұжат;
2) сырға (сырғалар) жоғалған немесе бүлінген
кезде телнұсқасын алу үшін ауыл шаруашылығы
жануарларына бірдейлендіру өткізу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
өтініш;
жеке басын куəландыратын құжаттың немесе
өкілдің өкіметтілігін растайтын (сəйкестендіру
үшін);
3) жоғалған немесе ескірген кезде
ветеринариялық паспорттың телнұсқасын алу
үшін:
ветеринариялық паспорттың екінші нұсқасын
алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
(ветеринариялық паспорттың жоғалғанын,
бүлінгенін растайтын құжаттардың қосымшасымен
қоса) өтініш;
жеке басын куəландыратын құжатың немесе
өкілдің өкіметтілігін растайтын (сəйкестендіру
үшін);
4) ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме
алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу
үшін өтініш;

Мемлекеттікқызметтіңнəтижесі

жеке басын куəландыратын құжаттың немесе
өкілдің өкіметтілігін растайтын (сəйкестендіру
үшін);
порталға ветеринариялық паспорттан үзіндікөшірме алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен
куəландырылған
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу
үшін электронды құжат нысанындағы өтініш;
Жеке басты куəландыратын құжаттың, заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы,
дара кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы
мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік
ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті
құжаттарды тапсырған кезде:
1) көрсетілетін қызметті берушіге –
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның
көшірмесінде құжаттар топтамасының қабылдау
күні, уақыты, құжатты қабылдаған жауапты
адамның тегі, аты, əкесінің аты көрсете отырып,
тіркеу туралы белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі
өтініштің қабылданғанын растау болып табылады;
2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік
қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – ауыл
шаруашылығы
жануарын
бірдейлендіру
тəсілдерінің бірімен жануарларға ветеринариялық
паспорт бере отырып жеке нөмір беру, телнұсқа
беру, ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме
беру.

