Выдача документов о прохождении подготовки,
повышении квалификации и переподготовке кадров
отрасли здравоохранения
Государственный орган
Получатели услуги
Место предоставления
услуги (выбрать те места
предоставления услуги, где
оказывается данная услуга)
Форма оказания
государственной услуги
Срок оказания услуги

Оказание услуги на портале
«электронного
правительства»

Оказание услуги через
госорган

ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»
Физические
КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский колледж»
КГКП «Экибастузский медицинский колледж»

Бумажная
С момента сдачи пакета документов услугополучателем – при
прохождении подготовки не более 14 (четырнадцати) рабочих
дней, при повышении квалификации и переподготовке – 3
(три) рабочих дня со дня принятия решения итоговой
Государственной аттестационной комиссии
(квалификационной комиссии) или руководителя
услугодателя.
Не предусмотрено

Специалист структурного подразделения услугодателя
принимает, регистрирует документы и передает
зарегистрированные документы ответственному исполнителю
– не более 30 (тридцати) минут. Ответственный исполнитель
рассматривает представленные документы, оформляет
документ о прохождении подготовки, повышении
квалификации и переподготовке кадров отрасли
здравоохранения, в соответствии с приказом услугодателя о
выдаче документа и передает на согласование курирующему
заместителю руководителя – не более (трех) рабочих дней при
прохождении подготовки, не более 1 (одного) рабочего дня
при повышении квалификации и переподготовке. Заместитель
руководителя проверяет и ставит резолюцию – не более 4
(четырех) рабочих дней при прохождении подготовки, не
более 4 (четырех) часов при повышении квалификации и
переподготовке. Руководитель подписывает документы и
передает ответственному исполнителю на регистрацию для
выдачи услугополучателю результат государственной услуги
– не более 3 (трех) рабочих дней при прохождении
подготовки, не более 4 (четырех) часов при повышении
квалификации и переподготовке. Ответственный исполнитель

регистрирует и нарочно передает услугополучателю результат
государственной услуги, после подписания услугополучателя
в журнале учета – не более 3 (трех) рабочих дней при
прохождении подготовки, не более 1 (одного) рабочего дня
при повышении квалификации и переподготовке.
Оказание услуги через ЦОН
Результат оказания
госуслуги

Не предусмотрено
Документы о прохождении подготовки, повышении
квалификации и переподготовки кадров отрасли
здравоохранения в соответствии с видами и формами
документов об образовании государственного образца,
утвержденного постановлением Правительства Республики
казахстан от 28 декабря 2007 года № 1310 и Правилами
повышения квалификации и переподготовки медицинских и
фармацевтических кадров, утвержденными приказом
исполняющего обязанности Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 11 ноября 2009 года № 691.

Денсаулық сақтау салаларындағы кадрларды даярлау,
біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өтуі туралы
құжаттары беру
Мемлекеттік орган
Қызмет алушылар
Қызмет көрсетілетін орын
(аталған қызмет қай жерде
көрсетілсе, сол жерден
қызмет көрсететін орын
таңдау)

«Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ
Жеке тұлғалар
ҚМК «Павлодар медициналық колледжі» ШЖҚ
ҚКМК «Екібастұз медициналық колледжі»

Мемлекеттік қызмет көрсету
нысаны

Қағаз түрінде

Қызметті көрсету мерзімдері

Қызмет алушы құжаттарды тапсырған мерзімнен бастап,
даярлаудан өткенде кемінде 14 (он төрт) жұмыс күні ішінде,
біліктілігін арттыру мен қайта даярлауда - 3 (үш) жұмыс күні
ішінде, Мемлекеттік аттестациялық комиссия (біліктілікке
баға беретін комиссия) қызмет берушінің басшысы
қорытындысының шешімін қабылдаған соң.

«Электронды үкімет»
порталында қызмет көрсету

Қарастырылмаған

Мемлекеттік органдар
арқылы қызмет көрсету

Қызмет берушінің құрылымдық бөлімшелеріндегі маман,
құжаттарды қабылдап, тіркеп және тіркелген құжаттарды
жауапты орындаушыға – кемінде 30 (отыз) минут ішніде
береді. Жауапты орындаушыға ұсынылған құжаттарды
қарастырып, денсаулық сақтау салаларындағы кадрларды
даярлау, біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өтуі
туралы құжаттарды рәсімдейді, қызмет берушінің құжаттарды
беру туралы бұйрығына сәйкес, басшының орынбасарының
үстінен қарайтынға келісімге даярлаудан өткенде кемінде
3(үш) жұмыс күні ішінде, біліктілігін арттыру мен қайта
даярлауда -1 (бір) жұмыс күні ішінде береді. Басшының
орынбасары тексеріп, бұрыштаманы қояды - даярлаудан
өткенде кемінде 4(төрт) жұмыс күні ішінде, біліктілігін
арттыру мен қайта даярлауда -4 (төрт) жұмыс күні ішінде
береді. Басшы құжаттарға қол қойып, жауапты орындаушыға
тіркеуге береді, мемлекеттік қызмет нәтижесін қызмет
алушыға көрсету үшін даярлаудан өткенде кемінде 3(үш)
жұмыс күні ішінде, біліктілігін арттыру мен қайта даярлауда 4 (төрт) жұмыс күні ішінде береді.
Жауапты оырндаушы тіркеп, қызмет алушыға мемлекеттік
қызмет нәтижесін, қызмет алушы есеп жорналына қол
қойғаннан кейін, даярлаудан өткенде кемінде 3(үш) жұмыс

күні ішінде, біліктілігін арттыру мен қайта даярлауда -1 (бір)
жұмыс күні ішінде береді.
Халыққа қызмет көрсету
орталығы арқылы қызмет
көрсету
Мемлекеттік қызмет
көрсетудің нәтижесі

Қарастырылмаған
2007 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы
Үкіметі № 1310 қаулысымен бекітілген, мемлекеттік үлгідегі
білім туралы құұжаттардың түрлері мен нысандарына сәйкес
денсаулық сақтау салаларындағы кадрларды даярлау,
біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өтуі туралы
құжаттары мен 2009 жылғы 11 қарашадағы Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің міндетін
атқарушының бұйрығымен бекітілген, медициналық және
фармацевтикалық кадрлардың біліктілігін арттыру мен қайта
даярлау Ережелері.

