
В ГККП «Костанайский медицинский колледж» Управления здравоохранения 

акимата Костанайской области оказываются следующие государственные услуги в 

соответствии с Реестром государственных услуг, утвержденным ППРК № 983 от 

18.09.2013 года с изменениями от 09.02.2015 года № 45: 

1. Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном 

образовании.  За 2016 год было оказано 18 государственных услуг. 

2. Прием документов в организации технического и профессионального, 

послесреднего образования. За 2016 год было оказано  724  государственные 

услуги. 

3. Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, 

реализующих образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования.  За 2016 год было оказано    

07 государственных услуг. 

4. Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, 

послесреднее образование. За 2016 год было оказано  05 государственных 

услуг. 

В ГККП «Костанайский медицинский колледж» имеются информационные 

стенды,  где услугополучатели могут ознакомиться со стандартами,  регламентами  

государственных услуг  и образцами  заявлений  о выдаче соответствующих 

документов. Государственные услуги оказываются в бумажном варианте.  

Получателями государственных услуг  являются  физические лица, предоставившие 

пакет документов согласно стандартам государственных услуг.  Ежемесячно 

формируется отчет о предоставлении  государственных услуг  для оперативной 

отчѐтности. 

Также ГККП  «Костанайский медицинский колледж» оказывает 

государственную услугу «Выдача документов о прохождении подготовки, 

повышении квалификации и переподготовке кадров отрасли здравоохранения». 

Нормативно-правовыми документами являются стандарт государственной услуги, 

утверждѐнный приказом МЗСР Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года  № 297 

и регламент государственной услуги, утверждѐнный постановлением акимата 

Костанайской области от 14 октября 2015 года № 433 с изменениями согласно 

постановлению акимата Костанайской области от 3 мая 2016 года № 213.  

Государственная  услуга оказывается в бумажном варианте.  Получателями 

государственной услуги являются средние медицинские работники, прошедшие 

обучение (переподготовку и повышение квалификации) на отделении повышения 

квалификации ГККП  «Костанайский медицинский колледж», успешно сдавшие 

зачѐт (экзамен) и не имеющие финансовой задолженности за обучение. 

 За 2016 год было оказано  1460  государственных услуг. 

  



2015 жылғы 09.02-нан № 45 өзгерістермен 2013 жылғы 18.09-нен № 983 ҚРҮҚ 

бекітілген мемлекеттік қызметтердің Тізіліміне сәйкес Қостанай облысы әкімдігінің 

денсаулық сақтау Басқармасының «Қостанай медициналық колледжі» МКҚК-да 

келесі мемлекеттік қызметтер көрсетіледі: 

1. Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың екінші нұсқасын беру.  

2016 жылы бойынша 18 мемлекеттік қызмет көрсетілді. 

2. Техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі білім беру ұйымдарына 

құжаттарды қабылдау. 2016 жылы бойынша 724 мемлекеттік қызмет 

көрсетілді. 

3. Техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі білім берудің білім 

бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарында білім 

алушыларды аудару және қайта қабылдау. 2016 жылы бойынша 07 

мемлекеттік қызмет көрсетілді. 

4. Техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі білімін аяқтамаған тұлғаларға 

анықтаманы беру. 2016 жылы бойынша 05 мемлекеттік қызмет көрсетілді. 

«Қостанай медициналық колледжі» МКҚК ақпараттық стендтер бар, онда 

қызмет қабылдаушылардың  стандарттармен, мемлекеттік қызметтердің  

регламенттарымен және сәйкес құжаттарды беру туралы өтініштердің үлгілерімен 

танысуға мүмкіндіктері бар. Мемлекеттік қызметтер қағаз нұсқауда беріледі.  

Мемлекеттік қызметтердің қабылдаушылары мемлекеттік қызметтердің 

стандарттарына сәйкес құжаттар пакетін ұсынған жеке тұлғалар болып табылады.  

Оперативтік есеп-қисап үшін мемлекеттік қызметтерді ұсынғаны туралы ай сайын 

есеп жасалады.  

Осымен қатар «Қостанай медициналық колледжі» МКҚК «Денсаулық сақтау 

саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыруын, даярлауды және қайта даярлауды 

өткендігі туралы құжаттарды беру» мемлекеттік қызметін  көрсетеді. Нормативті-

құқылы құжаттар  Қазақстан Республикасының ДСӘДМ 2015 жылғы 28 сәуірінен № 

297 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік қызмет стандарты және Қостанай облысы 

әкімдігінің 2016 жылғы 3 мамырдағы № 213 қаулысына сәйкес өзгерістермен 

Қостанай облысы әкімдігінің 2015 жылғы 14 қазандағы № 433 қаулысымен 

бекітілген мемлекеттік қызмет регламенті болып табылады.  

Мемлекеттік қызметтер қағаз нұсқауда беріледі.  Мемлекеттік қызметтің 

қабылдаушылары «Қостанай медициналық колледжі» МКҚК біліктілігін арттыру 

бөлімшесінде оқуды (қайта даярлауды және біліктілігін арттыру) өткен және 

сынақты (емтиханды) ойдағыдай тапсырған және оқыту үшін қаржылы берешектері 

жоқ орта медициналық қызметкерлер болып табылады. 

2016 жылы бойынша 1460 мемлекеттік қызмет көрсетілді.   


