Медициналық қызметке лицензия беру
Мемлекеттік орган

«Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ-сі

Қызметті алушылар

Жеке және заңды тұлғалар

Қызмет көрсету орны (осы
қызмет көрсетілетін
орындарды таңдау)

«Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ-сі
кеңсе арқылы, «Павлодар облысының тұрғындарына қызмет
көрсету орталығы» ШЖҚ РМК, сонымен қатар «электронды
үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz, www.elicense.kz

Қызмет құны

Жартылай ақылы (қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу
құқығы үшін лицензиялық)

Қызмет көрсету мерзімі

лицензия және (немесе) лицензия көшірмесін беру кезінде - 15
жұмыс күні, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
қайта ресімдеу кезінде - 3 жұмыс күні, лицензияға телнұсқаны
және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде - 2 жұмыс
күні

«Электрондық лицензиялау» көрсетіледі
порталында қызмет көрсету

Қызметті меморган арқылы
көрсету

1. Лицензияны алу үшін: 1) бекітілген үлгідегі өтініші;
2) мемлекеттік қызметті алушының заңды тұлға ретіндегі
мемлекеттік тіркелуі туралы куәлік (салыстыру үшін түпнұсқа
болмаған кезде нотариуспен куәландырылған) — заңды тұлға
үшін
3) мемлекеттік қызметті алушының тұлғасын куәландыратын
құжат көшірмесі - жеке тұлға үшін;
4) мемлекеттік қызметті алушының жеке кәсіпкер ретіндегі
мемлекеттік тіркелуі туралы куәлік(салыстыру үшін түпнұсқа
болмаған кезде нотариуспен куәландырылған) - жеке кәсіпкер
үшін;
5) мемлекеттік қызметті алушының салық органында есепке
тұруы туралы куәлік көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқа
болмаған кезде нотариуспен куәландырылған);
6) қызметтің жеке түрлерін жүргізу құқығы үшін лицензиялық
жинақтың бюджетке төленуін растайтын құжат көшірмесі
(салыстыру үшін түпнұсқа болмаған кезде нотариуспен
куәландырылған);
7) мемлекеттік қызметтің осы стандартындағы 3 қосымшаға
сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестілігі туралы құжаттар;
2. Лицензия қосымшаларын алу үшін:
1) мемлекеттік қызметтің осы стандартындағы 1 және 2
қосымшаларға сәйкес бекітілген үлгідегі өтініш;
2) лицензия туралы мәлімет немесе лицензия көшірмесі
(түпнұсқа немесе салыстыру үшін түпнұсқа болмаған кезде
нотариуспен куәландырылған);
3) медициналық қызметті лицензиялау кезінде ұсынылатын
біліктілік талаптарын растайтын мәліметтер с.
3. Лицензия және (немесе) лицензия көшірмесін қайта
рәсімдеу үшін:

1) еркін түрдегі өтініш;
2) лицензияны қайта рәсімдеу үшін лицензиялық жинақтың
бюджетке төленуін растайтын құжат көшірмесі;
Қызметті
алушы қайта рәсімделген лицензияны алған кезде қызмет
алушыға берілген лицензия мен лицензия қосымшасын (бар
болған жағдайда) қайтарады ;
4. Лицензия және ( немесе) лицензия көшірмесін алу үшін:
лицензия және (немесе) лицензия көшірмесі жоғалған,
бүлінген жғдайда қызметті алушы лицензияның электронды
нұсқасын порталда «жеке кабинетте» ала алады ;
порталда «жеке кабинет» болмаған жағдайда, лицензия
жоғлған, бүлінген жағдайда қызметті алушы лицензия
көшірмесін ала алады және қызмет көрсетушіге мына
құжаттарды ұсына алады:
өтініш;
жеке қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке
лицензиялық жинақты төлемді растайтын құжат.
ХҚКО арқылы қызмет
көрсету
Мемқызметті көрсету
нәтижесі

Көрсетіледі
Медициналық қызметке лицензия беру, қайта рәсімдеу,
лицензия көшірмелерін беру немесе мемлекеттік қызметтің
осы стандартындағы 10 пунктінде қарастырылған негіздер мен
жағдайларда мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту
туралы дәлелді жауап.

ХҚКО арқылы қызмет
көрсету
Мемқызметті көрсету
нәтижесі

Көрсетіледі
Медициналық қызметке лицензия беру, қайта рәсімдеу,
лицензия көшірмелерін беру немесе мемлекеттік қызметтің
осы стандартындағы 10 пунктінде қарастырылған негіздер мен
жағдайларда мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту
туралы дәлелді жауап.

