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есту кемістігі бар мүгедектерге ымдау тілі маманының қызметтерін ұсыну 

үшін мүгедектерге құжаттарды ресімдеу 
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Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрлігі 
 

Қызметті  алушылар 
 

Жеке тұлғалар 

Қызмет көрсету орны 1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясының бөлімшелері; 

2) тұрғылықты жері бойынша Нұр-Сұлтан қаласының 

Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау бөлімі, 

Алматы қаласының Әлеуметтік әл-ауқат басқармасы, 

Шымкент қаласының Жұмыспен қамту және 

әлеуметтік қорғау бөлімі, қалалық, аудандық 

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімдері (бұдан әрі - жұмыспен қамту бөлімдері); 

3) проактивті қызмет. 

 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясысының бөлімшелеріне, жұмыспен қамту 

бөлімдеріне жүгінген кезде – құжаттар топтамасы 

тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні; 

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы бөлімшесіне жүгінген кезде 

құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзіміне кірмейді, бұл ретте мемлекеттік 

қызметті көрсету нәтижесін жұмыспен қамту 

бөлімдері "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясының бөлімшесіне мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзімі аяқталғанға дейін бір тәуліктен 

кешіктірмей ұсынады; 

2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясының бөлімшелерінде құжаттар 

топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең 

ұзақ уақыты – 15 минут, жұмыспен қамту 

бөлімдерінде – 30 минут; 

3) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясының бөлімшелерінде өтініш берушіге 

қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 

минут, жұмыспен қамту бөлімдерінде – 30 минут. 

 

Қызмет құны тегін 
 

Құжаттар тізбесі 

 

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясының бөлімшелерінде және жұмыспен 

қамту бөлімдерінде: 



1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 22 

қаңтардағы № 26 бұйрығымен бекітілген Оңалтудың 

жеке бағдарламасына сәйкес жүріп- тұруы қиын 

бірінші топтағы мүгедектер үшін жеке көмекшінің 

және естуі бойынша мүгедектер үшін жылына алпыс 

сағат ымдау тілі маманының әлеуметтік қызметтерін 

ұсыну қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан өтініш; 

2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру 

үшін); 

3) мүгедектен сенімхат алған адам жүгінген жағдайда 

нотариалды куәландыруды талап етпейтін мүгедектің 

сенімхаты. 

Тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған 

жеке басын куәландыратын, тұрақты тұрғылықты жері 

бойынша тіркелгенін растайтын құжаттар туралы, 

мүгедектігі туралы, оңалтудың жеке бағдарламасында 

әзірленген іс-шаралар туралы, мүгедектікке алып 

келген өндірістік жазатайым оқиға туралы, кінәсінен 

еңбек жарақаты немесе кәсіптік ауру орын алған 

жұмыс беруші-дара кәсіпкер қызметінің тоқтатылғаны 

немесе заңды тұлғаның таратылғаны туралы 

мәліметтерді жұмыспен қамту бөлімдері, "Азаматтарға 

арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының 

бөлімшелері уәкілетті лауазымды адамдардың 

электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – 

ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжаттар 

нысанында алады. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

 

Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес жүріп-тұруы қиын 

бірінші топтағы мүгедектер үшін жеке көмекшінің 

және естуі бойынша мүгедектер үшін ымдау тілі 

маманының қызметтерін ұсынуға құжаттарды 

ресімдеу туралы хабарлама. 

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы көрсетілетін қызметті алушының ұялы 

телефонына sms-хабар жіберу арқылы қабылданған 

шешім туралы өтініш берушіні хабардар етеді. 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 
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