МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Қызметтің атауы

«Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары)
беретін сараптама актiлерiн беру»

Қызметті көрсететін
мемлекеттік орган

Мемлекеттік қызметті:
1) Министрліктің Ветеринариялық бақылау жəне қадағалау
комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертхана»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнының облыстық жəне аудандық
филиалдары;
2) Министрліктің Ветеринариялық бақылау жəне қадағалау
комитетінің «Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорны жəне оның филиалы (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін беру:
1) Министрліктің Ветеринариялық бақылау жəне қадағалау
комитетінің аумақтық инспекциялары, облыстардың, Астана
жəне Алматы қалаларының, аудандардың жəне облыстық
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары
(бұдан əрі – мемлекеттік орган);
2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz,
www.elicense.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге
асырылады.
жеке жəне заңды тұлғаларға
ақылы
Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті
берушіге немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған
күннен бастап – диагностикалық зерттеулер немесе
ветеринариялық-санитариялық сараптама аяқталғаннан кейін
бір жұмыс күні ішінде.
Диагностикалық зерттеулер немесе ветеринариялықсанитариялық сараптама мынадай мерзімдерде жүргізіледі:
серологиялық зерттеулер бойынша:
классикалық – бес жұмыс күні ішінде;
иммундық ферменттік талдау (ИФТ) – жиырма жұмыс күні
ішінде (сынамалардың жиналуына байланысты);
вирусологиялық зерттеулер – жиырма бес жұмыс күні
ішінде (зерттеулер жөніндегі əдістемелерге байланысты);
молекулярлы-генетикалық зерттеулер (МГЗ) – жиырма
жұмыс күні ішінде (сынамалардың жиналуына байланысты);
бактериалогиялық зерттеулер бойынша:
микроскопия – екі жұмыс күн ішінде;
биологиялық сынама – жетпіс жұмыс күні ішінде
(зерттеулер жөніндегі əдəстемелерге байланысты);
паразитологиялық зерттеулер бойынша – үш жұмыс күні
ішінде;
тамақ өнімдерінің, жемшөп жəне жемшөп қоспаларының
қауіпсіздік көрсеткіштерін анықтау бойынша – сегіз жұмыс

Өтініштерді қабылдауды жəне
нəтижелерін беруді жүзеге
асыратын мекеме

Қызметтіалушылар
Қызметтіңқұны
Қызметкөрсетумерзімі

Мемлекеттік қызметтің
көрсетілетін нысаны
Жұмыс кестесі

Қажеттіқұжаттар

күні ішінде;
тамақ өнімдерін міндетті жəне қосымша зерттеулер
бойынша – бір жұмыс күні ішінде.
Сынаманы алу жəне оны зерханаға зерттеуге жолдау – бес
жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті
берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат
етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.
электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз
түрінде.
Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма (қоса алған)
аралығында сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен
сағат 9.00-ден 18.00-ге 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 алдын ала жазылусыз жəне
жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен
көрсетіледі.
2) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты
техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін
қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне
мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс
күнінде жүзеге асырылады).
Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
мемлекеттік органға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басты куəландыратын құжат жəне өкілдің
өкілеттілігін растайтын құжат (бірдейлендіру үшін);
порталға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ)
куəландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш.
Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкерді
мемлекеттік тіркеу туралы мемлекеттік орган қызметкері
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды
тапсырған кезде:
1) мемлекеттік органға – көшірмесінде құжаттар
топтамасын қабылдау күні, уақыты, құжатты қабылдаған
жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты көрсетіле отырып,

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 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.
Сынаманы алғаннан жəне оны зерттеу үшін зертханаға
жібергеннен кейін мемлекеттік органның кызметкері
нысандағы хабарламамен жолдайды, осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне»
мемлекеттік органның уəкілетті адамының ЭЦҚ-сымен
куəландырылған электрондық құжат нысанында
ветеринариялық-санитариялық сараптаманың немесе
диагностикалық зертеулердің құны мен уақыты туралы
хабарлама жолдайды.
Мемлекеттікқызметтіңнəтижесі Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – сараптама актісі
(сынақ хаттамасы).
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны:
қағаз түрінде.
Сараптама актісі (сынақ хаттамасы) қағаз нысанда
ресімделеді, көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолы
қойылады жəне мөрмен куəландырылады.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген
кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне»
сараптама актісін (сынақ хаттамасын) алу орны, күні мен
уақыты туралы ақпарат жолданады.

