
 

  

"Міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру 

жүйесіне медициналық 

көрсетілетін қызметті тұтынушы 

ретінде қатысу туралы және 

аударымдардың және (немесе) 

жарналардың аударылған 

сомалары туралы ақпарат беру" 

мемлекеттік қызмет көрсету 

қағидаларына 

1-қосымша 

 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне медициналық көрсетілетін қызметті тұтынушы ретінде 

қатысу туралы және аударымдардың және (немесе) жарналардың аударылған сомалары туралы ақпарат беру" 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты  

1 
Көрсетілетін қызметті берушінің 

атауы 

"Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы және оның филиалдары 

2 
Мемлекеттік қызметті ұсыну 

тәсілдері 

1) Қор; 

2) "Электрондық үкіметтің" веб-порталы (бұдан әрі - Портал): 

www.egov.kz 

3 
Мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзімі 

1) көрсетілетін қызметті беруші арқылы - 3 жұмыс күні; 

2) портал арқылы - құжаттар пакетін тапсыру үшін күтудің рұқсат 

етілген ең ұзақ уақыты - 15 минуттан аспайды; 

Көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ 

уақыты - 30 минут 

4 
Мемлекеттік қызмет көрсетудің 

нысаны 

1) көрсетілетін қызметті беруші арқылы - қағаз түрінде; 

2) портал арқылы - электрондық 

5 
Мемлекеттік қызметті көрсету 

нәтижесі 

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне медициналық 

қызметтерді тұтынушы ретінде қатысу туралы және аударымдардың 

және (немесе) жарналардың аударылған сомалары туралы ақпарат. 

6 

Мемлекеттік қызмет көрсету 

кезінде көрсетілетін қызметті 

алушыдан алынатын төлем 

мөлшері және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында 

көзделген жағдайларда оны алу 

тәсілдері 

Тегін 

7 Жұмыс кестесі 

1) көрсетілетін қызметті беруші - сенбі, жексенбі және мереке күндерін 

қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, белгіленген жұмыс 

кестесіне сәйкес сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 

9.00-ден 18.30-ға дейін. 

 2) портал - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 

үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы.  

8 
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін 

қажетті құжаттар тізбесі 

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне: 

1) өтініш; 

2) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін); 

"Электрондық үкімет" порталына: 

1) электрондық сұрау салу нысанындағы өтініш. 

9 
Мемлекеттік қызметті, оның 

ішінде электрондық нысанда және 

Мемлекеттік қызметті көрсету орнының мекенжайы Қордың 

https://fms.kz интернет-ресурсында орналастырылған. 



Мемлекеттік корпорация арқылы 

көрсету ерекшеліктері ескеріле 

отырып қойылатын өзге де 

талаптар 

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама 

қызметтерінің байланыс телефондары Қордың https://fms.kz/ интернет-

ресурсында көрсетілген, Қордың байланыс орталығы тегін 1406 нөмірі 

бойынша. 

Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 

орталығы: 8-800-080-7777, 1414. 

 


