Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 6 мамырдағы
№ 7-1/418 бұйрығына
6-қосымша

«Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін
сараптама актiлерiн беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты
Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.11.2015
№ 7-1/1031 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер
1. «Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін сараптама актiлерiн
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. 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.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. 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 ветеринариялық-санитариялық 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 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.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
6. 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.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетелетін қызметті
алушылар) «Ветеринария туралы» 2002 жылғы
10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 2-тармағының 3), 5), 6-1), 7)
тармақшаларына сəйкес ақылы түрде көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті беруші тауарларының (жұмыстарының, көрсетілетін
қызметтерінің) бағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленеді.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті екінші деңгейдегі
банктер жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
арқылы аудару жолымен қолма-қол жəне қолма-қол ақшасыз нысанда не зертханалардың
кассаларына қолма-қол ақшамен төлейді.
Мемлекеттік орган қызметкерінің мемлекеттік ветеринариялық бақылау жəне
қадағалау объектілерінен диагностика немесе ветеринариялық-санитариялық сараптама
үшін сынама алуы ақысыз жүзеге асырылады.
8. 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).
9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
мемлекеттік органға:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша өтініш;
жеке басты куəландыратын құжат жəне өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат
(бірдейлендіру үшін);
порталға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға 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.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша
орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін
қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне)
шағымдану тəртібі
10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті
берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдардарының шешімдеріне, əрекеттеріне
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым Министрліктің www.minagri.gov.kz интернетресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына, сондай-ақ мынадай
мекенжайлар бойынша Министрліктің Ветеринариялық бақылау жəне қадағалау комитеті
(бұдан əрі – Комитет) төрағасының не Министрлік басшысының атына беріледі:
1) Комитетке – 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36, 605-кабинет, телефоны: 8
(7172) 55-58-15, 55-59-45, электрондық мекенжайы: priemnaya.kvkn@minagri.gov.kz;
2) Министрлікке – 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36, 301-кабинет,
телефоны: 8 (7172) 55-58-48, 55-57-63.
Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің
кеңсесі арқылы жұмыс күндері қолма-қол беріледі.
Шағымда:
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;
заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе

Министрліктің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның
қабылданғанын растау болып табылады.
Көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің, Министрліктің атына келіп түскен
көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде
қарауға жатады. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті
алушыға почта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе
Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі.
Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай
байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.
Электронды өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға
«жеке кабинетінен» өтініш туралы ақпарат қолжетімді, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті
беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе
қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.
11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда,
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне
бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен
бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.
12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда
көрсетілетін қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері
ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар
13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің
www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер»
бөлімінде орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін
қызметті портал арқылы ЭЦҚ-сы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мəртебесі туралы
ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы,
сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс
орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.
16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің
байланыс телефондары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында,
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.
«Ветеринариялық зертханалар
(сынау хаттамалары) беретін
сараптама актiлерiн беру»
мемлекеттiк көрсетілетін
қызмет стандартына 1-қосымша
Нысан
___________________________________________________
(ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын
___________________________________________________
жергілікті атқарушы органның аумақтық бөлімшесінің/

___________________________________________________
бөлімшесінің атауы)
___________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) ЖСН/
заңды тұлға атауы, БСН)
Мемлекеттік тіркеу анықтамасының (куəлігінің*)
нөмірі ____________________________________________
Мекенжайы__________________________________________
Өтініш нөмірі:

Өтініш
Ветеринариялық зертханалар беретін сараптама актісін (сынақ
хаттамасын) беруді сұраймын _________________________________________
(мемлекеттік ветеринариялық бақылау жəне қадағалау
объектісінің атауы, түрі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Байланыс телефоны __________________ E-mail _________________________
Зертхананың тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер)
бағаларына сəйкес зертхана көрсететін қызметтерді төлеуге өз
келісімімді растаймын.
Зертхана көрсететін тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер)
бағаларымен таныстым.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақысын:
зертхана кассаларына қолма-қол ақша нысанында;
екінші деңгейдегі банктер жəне банктік операциялардың
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арықылы аудару жолымен
қолма-қол жəне қолма-қол ақшасыз нысанда;
шарттағы міндеттемелер шеңберінде жүргізуге міндеттенемін.
Зертхана көрсететін тауардың (жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің) құнын төлемеген жағдайда Қазақстан Республикасы
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын.
Ветеринариялық инспектордың немесе дəрігердің ветеринариялық
бақылау жəне қадағалау объектілерінен сынамалар алуына келісемін.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылған мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
____________________________________________ 20__жылғы ____________
(өтініш берушінің тегі, аты, əкесінің аты
(бар болған жағдайда), қолы)
ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді
есептік тіркеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы

қолданысқа енгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті)
мемлекеттік (есепке алу) тіркеу (қайта тіркеу) куəлігі заңды тұлға
қызметін тоқтатқанға дейін жарамды болып табылады.
«Ветеринариялық зертханалар
(сынау хаттамалары) беретін
сараптама актiлерiн беру»
мемлекеттiк көрсетілетін
қызмет стандартына 2-қосымша
Нысан

№ _______
ХАБАРЛАМА
20____жылғы «____» __________________
Өтініш беруші _______________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) ЖСН / заңды тұлғаның
атауы, БСН) Мемлекеттік тіркеу анықтамасының (куəлігінің) нөмірі
Жүгінген күн 20__жылғы « » ____________
Сараптама атауы______________________________________________________
Сараптама актісін беру мерзімі ______________________________________
Көрсетілетін қызмет құны: ___________________________________________
_____________________________________________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы, ветеринария
саласындағы қызметті жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органның
аумақтық бөлімшесінің/ бөлімшесінің атауы

