
Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік қызметтер тізімі 

 

р/с№ 

Мемлекет

тік 

көрсетіле

тін 

қызметті

ң коды 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтің 

атауы 

Көрсетілеті

н қызметті 

алушы 

туралы 

мәліметті 

(жеке және 

(немесе) 

заңды 

тұлға) 

Мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

тәртібін 

айқындайты

н заңға 

тәуелді 

нормативтік 

құқықтық 

актіні 

әзірлейтін 

орталық 

мемлекеттік 

органның 

атауы 

Көрсетілеті

н қызметті 

берушінің 

атауы 

Өтініштер 

қабылдауды және 

мемлекеттік қызмет 

көрсету нәтижелерін 

беруді жүзеге 

асыратын 

ұйымдардың 

атаулары және 

(немесе) 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы және ұялы 

байланыс абоненттік 

құрылғысын көрсету 

Ақылы 

не тегін 

болуын 

Мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

нысанын 

(электрондық 

(толық немесе 

ішінара 

автоматтандыр

ылған)/ қағаз 

түрінде/ 

проактивті/ «бір 

өтініш» 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін) 

Мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын 

заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің атауы 

1 

00601005 Еңбекке 

уақытша 

жарамсыздық 

парағын беру 

Жеке 

тұлғалар 

ДСМ Денсаулық 

сақтау 

субъектілер

і 

Денсаулық сақтау 

субъектілері, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды 

(ішінара 

автоматтандырыл

ған)/ қағаз 

түрінде 

«Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, 

сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын немесе 

анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 

қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 

жылғы 20 қарашада № 21660 болып тіркелді 

2 

00601006 Уақытша 

еңбекке 

жарамсыздық 

туралы 

анықтама беру 

Жеке 

тұлғалар 

ДСМ Денсаулық 

сақтау 

субъектілер

і 

Денсаулық сақтау 

субъектілері, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды 

(ішінара 

автоматтандырыл

ған)/ қағаз 

түрінде 

«Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, 

сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын немесе 

анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 

қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 

жылғы 20 қарашада № 21660 болып тіркелді 

3 

00601007 Стационарлық 

науқастың 

медициналық 

картасынан 

үзінді көшірме 

беру 

Жеке 

тұлғалар 

ДСМ Стационарл

ық көмек 

көрсететін 

медициналы

қ ұйымдар 

Стационарлық көмек 

көрсететін 

медициналық 

ұйымдар, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды 

(ішінара 

автоматтандырыл

ған)/ қағаз 

түрінде 

Қазақстан Республикасында стационарлық жағдайларда 

медициналық көмек көрсету стандартын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 

жылғы 24 наурыздағы № ҚР- ДСМ-27 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 25 

наурызда № 27218 болып тіркелді. 
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