
Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге 

құжаттар ресімдеу 
 

 

Мемлекеттік орган 
 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрлігі 
 

Қызметті  алушылар 
 

Жеке тұлғалар 

Қызмет көрсету орны Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету 

нәтижесін беру: 

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация); 

2) көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге 

асырылады. 

 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

1) Мемлекеттік корпорацияға, көрсетілетін қызметті 

берушіге жүгінген кезде - құжаттар топтамасын 

тіркеген сәттен бастап - 14 (он төрт) жұмыс күні. 

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде 

құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзіміне кірмейді, бұл ретте мемлекеттік 

қызметті көрсету нәтижесін көрсетілетін қызметті 

беруші Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік 

қызметті көрсету мерзімі аяқталғанға дейін бір күн 

бұрын ұсынады; 

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат 

етілген ең ұзақ уақыты Мемлекеттік корпорацияда - 

15 минут, көрсетілетін қызметті берушіде - 30 минут; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің 

рұқсат етілген ең ұзақ уақыты Мемлекеттік 

корпорацияда - 15 минут, көрсетілетін қызметті 

берушіде - 30 минут. 

 

Қызмет құны Тегін 

 
Құжаттар тізбесі Көрсетілетін қызметті алушы (немесе оның заңды 

өкілі) мемлекеттік қызметті көрсету үшін жүгінген 

кезде көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік 

корпорацияға мынадай құжаттарды ұсынады: 

1) "Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы 

әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттар ресімдеу" 

мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына (бұдан әрі - 

Қағидалар) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

жазбаша өтініш; 

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке 

сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) бар жеке 

басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін); 



3) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

медициналық карта; 

4) балалар үшін - психологиялық медициналық 

педогогикалық кеңес қорытыңдысының көшірмесі. 

Жеке басты куәландыратын құжат туралы, 

мүгедектікті белгілеу туралы (мүгедектік болған 

жағдайда қарттар үшін), мүгедекті оңалтудың жеке 

бағдарламасы (бұдан әрі - ОЖБ) әзірлеген іс-шаралар 

туралы (қарттар үшін ОЖБ болған жағдайда), 

психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан 

адамды сот шешімі бойынша әрекетке қабілетсіз деп 

тану туралы (ОЖБ болған жағдайда), "Қазақстан 

Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан 

Республикасының Заңына (зейнеткерлік жастағы 

адамдар үшін) сәйкес жасына байланысты зейнетақы 

төлемдерін тағайындау туралы, Ұлы Отан соғысының 

қатысушысы мен мүгедегі және соларға теңестірілген 

адам мәртебесінің болуы туралы (Ұлы Отан 

соғысының қатысушылары мен мүгедектері және 

соларға теңестірілген адамдар үшін) мәліметтер 

көрсетілетін қызметті беруші, Мемлекеттік 

корпорация тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 

уәкілетті лауазымды адамдардың электрондық 

цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған 

электрондық құжаттар нысанында алады. 

Көрсетілетін қызетті алушының ақпараттық жүйелерде 

мәліметтері болмаған кезде өтінішке мынадай 

құжаттар қоса беріледі: 

1) ОЖБ-дан үзіндінің көшірмесі (қарттар үшін ОЖБ-

сы бар болса); 

2) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен 

мүгедектері және оларға теңестірілген адамдар үшін - 

Ұлы Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі және 

оларға теңестірілген адам мәртебесін растайтын 

куәліктің көшірмесі. 

Құжаттардың көшірмелері түпнұсқалармен бірге 

ұсынылады, салыстырып тексергеннен кейін 

медициналық картадан басқасы, көрсетілетін қызметті 

алушыға қайтарылады. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

 

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі көрсетілген 

еркін нысандағы құжаттарды ресімдеу туралы 

хабарлама немесе осы Стандарттың 9-тармағында 

көзделген жағдайларда және негіздер бойынша 

мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 



дәлелді жауап. 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 
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