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3)  осы  бұйрық  мемлекеттік  тіркелгеннен  кейін  он  жұмыс  күні  ішінде  Қазақстан  Республикасы  
Білім  және  ғылым  министрлігінің  Заң  департаментіне  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  
министрлігінде  көзделген  іс-шаралардың  орындалуы  туралы  мәліметтерді  ұсынуды  қамтамасыз  етсін.

15  Қазақстан  Республикасы  Заңының  10-бабының  1)  тармақшасына  сәйкес

осы  тармақтың  1)  және  2)  тармақшалары.

2013  жылғы  сәуір  «Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы»  БҰЙЫРАМЫН:

3.  Осы  бұйрықтың  орындалуын  бақылау  вице-министрге  жүктелсін

1.  Осы  бұйрыққа  қосымшаға  сәйкес  «Балаларға  қосымша  білім  беруді  қамтамасыз  ету  үшін  
құжаттарды  қабылдау  және  оларға  қосымша  білім  беру  ұйымдарына  оқуға  қабылдау»  мемлекеттік  
қызметін  көрсету  қағидалары  бекітілсін.

Қазақстан  Республикасының  білім  және  ғылым  Ш.Т.  Каринов

2.  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2015  жылғы  7  сәуірдегі  No  170  
«Балаларға  қосымша  білім  беруді  қамтамасыз  ету  үшін  құжаттарды  қабылдау  және  оларға  оқуға  
қабылдау»  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  стандартының  күші  жойылды  деп  танылсын.  
(Нормативтік  құқықтық  кесімдерді  мемлекеттік  тіркеудің  тізілімінде  №  10980  болып  тіркелген,  2015  
жылғы  18  мамырда  «Әділет»  ақпараттық-құқықтық  жүйесінде  жарияланған).

4.  Осы  бұйрық  алғашқы  ресми  жарияланған  күнінен  кейін  күнтізбелік  он  күн  өткен  соң  
қолданысқа  енгізіледі.

3.  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Мектепке  дейінгі  және  орта  
білім  комитеті  (М.Т.  Мелдебекова)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  
тәртіппен:

1)  осы  бұйрықтың  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрлігінде  мемлекеттік  тіркелуін;

«Балаларға  қосымша  білім  беруді  қамтамасыз  ету  үшін  құжаттарды  қабылдау  және  оларға  
оқуға  қабылдау»  мемлекеттік  қызметін  көрсету  қағидаларын  бекіту  туралы.

2)  осы  бұйрықты  Білім  министрлігінің  интернет-ресурсында  орналастыруды  қамтамасыз  етсін

Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2020  жылғы  22  мамырдағы  No  219  бұйрығы.  
Қазақстан  Республикасының  Әділет  министрлігінде  2020  жылғы  22  мамырда  тіркелді.

және  Қазақстан  Республикасының  ғылымы  ресми  жарияланғаннан  кейін;

Білім  министрі Және

Бұйрықтың  қосымшасы

Қазақстан  Республикасы
ғылым Аймағамбетов  А

Білім  министрі  және
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Қазақстан  Республикасының  ғылымы

2020  жылғы  22  мамырдағы  №  219

«Балаларға  қосымша  білім  беруді  қамтамасыз  ету  үшін  құжаттарды  қабылдау  
және  оларға  қосымша  білім  беру  ұйымдарына  оқуға  қабылдау»  мемлекеттік  
қызметін  көрсету  қағидалары

1-тарау.  Жалпы  ережелер

Мемлекеттік  қызметті  көрсету  тәртібі  2-тарау

көрсетілетін  қызметті  алушы  құжаттардың  толық  емес  топтамасын  және  (немесе)  қолданылу  
мерзімі  өтіп  кеткен  құжаттарды  ұсынған,  сондай-ақ  оқуға  қабылдау  туралы  өтінішті  белгіленген  
мерзімдерден  кешіктіріп  берген  жағдайда,  өтінішті  қабылдаудан  бас  тартады  және  қолхат  береді.

1.  Осы  «Балаларға  қосымша  білім  беруді  қамтамасыз  ету  үшін  құжаттарды  қабылдау  және  
оларға  қосымша  білім  беру  ұйымдарына  оқуға  қабылдау»  мемлекеттік  қызмет  көрсету  қағидалары  
Қазақстан  Республикасы  Заңының  10-бабының  1)  тармақшасына  сәйкес  әзірленді.  2013  жылғы  
15  сәуірдегі  «Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы» (

қайтару  формалары.

3.  Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметті  алу  үшін  жеке  тұлғалар  (бұдан  әрі  –  көрсетілетін  
қызметті  алушы)  көрсетілетін  қызметті  берушіге,  «Азаматтарға  арналған  үкімет»  мемлекеттік  
корпорациясы»  коммерциялық  емес  акционерлік  қоғамына  (бұдан  әрі  –  Мемлекеттік  
корпорация)  немесе  мемлекеттік  қызмет  көрсету  орталығына  жүгінеді.  «электрондық  үкіметтің»  
www.egov.kz  веб-порталы  (бұдан  әрі  –  Портал).

бұдан  әрі  –  Заң)  және  қосымша  білім  беру  ұйымдарына  және  жалпы  орта  білім  беру  ұйымдарына  
(бұдан  әрі  –  көрсетілетін  қызметті  беруші)  құжаттарды  қабылдау  және  оқуға  түсу  тәртібін  
айқындайды.

Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесінің  сипаттамасын,  нысанын,  мазмұны  мен  нәтижесін,  
сондай-ақ  мемлекеттік  қызмет  көрсету  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  өзге  де  ақпаратты  
қамтитын  мемлекеттік  қызмет  көрсетуге  қойылатын  негізгі  талаптардың  тізбесі  белгіленген.  
мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  стандартында  «Қағидаларға  қосымшаға  сәйкес  балаларға  
қосымша  білім  беру  ұйымдарына  құжаттарды  қабылдау  және  оқуға  қабылдау.

2.  «Балаларға  қосымша  білім  беруді  қамтамасыз  ету  үшін  құжаттарды  қабылдау  және  
оларға  қосымша  білім  беру  ұйымдарына  оқуға  қабылдау»  мемлекеттік  көрсетілетін  қызметті  
балаларға  арналған  қосымша  білім  беру  ұйымдары,  жалпы  орта  білім  беру  ұйымдары  (бұдан  әрі  
–  көрсетілетін  қызметті  беруші)  көрсетеді.

4.  Мемлекеттік  корпорация  арқылы  құжаттарды  қабылдау  кезінде  көрсетілетін  қызметті  
алушыға  тиісті  құжаттардың  қабылданғанын  растайтын  еркін  нысандағы  қолхат  беріледі  немесе
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Құжаттар  Портал  арқылы  берілген  жағдайда  көрсетілетін  қызметті  алушының  "жеке  кабинетіне"

көрсетілетін  қызметті  берушінің  жауапты  құрылымдық  бөлімшесі  жолдайды

мемлекеттік  қызметті  көрсету  туралы  сұрау  салуды  қарау  мәртебесі  туралы  ақпаратты,  сондай-ақ  
мемлекеттік  қызмет  көрсету  нәтижесін  алу  күні  мен  уақытын  көрсете  отырып,  хабарламаны  көрсетеді.

көрсетілетін  қызметті  алушыға  құжаттарды  қабылдау  және  қосымша  білім  беру  ұйымына,  жалпы  орта  
білім  беру  ұйымына  оқуға  қабылдау  туралы  хабарланады.

5.  Көрсетілетін  қызметті  берушінің  қызметкері  қабылдау  күні  тіркеуді  жүзеге  асырады

Көрсетілетін  қызметті  беруші  мемлекеттік  қызмет  көрсету  мерзімінің  аяқталуына  бір  күннен  
кешіктірмей  құжаттарды  Мемлекеттік  корпорацияның  филиалына  жеткізуді  қамтамасыз  етеді.

өтінімді  береді  және  жауапты  құрылымдық  бөлімшеге  орындауға  жібереді.  Өтініш  Қазақстан  
Республикасының  еңбек  заңнамасына  сәйкес  жұмыс  уақыты  аяқталғаннан  кейін,  демалыс  және  
мереке  күндері  түскен  жағдайда,  өтініш  келесі  жұмыс  күні  тіркеледі.

6.  Көрсетілетін  қызметті  беруші  тармақтың  11)  тармақшасына  сәйкес  ақпараттандыру  
саласындағы  уәкілетті  орган  белгілеген  тәртіппен  мемлекеттік  қызмет  көрсету  сатысы  туралы  
мәліметтердің  мемлекеттік  қызмет  көрсету  мониторингінің  ақпараттық  жүйесіне  енгізілуін  қамтамасыз  
етеді.  «Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Заңының  5-бабының  2-і.

Көрсетілетін  қызметті  берушінің  жауапты  құрылымдық  бөлімшесінің  қызметкері  10  шегінде
алған  сәттен  бастап  хаттама  тапсырылған  құжаттардың  толықтығын  тексереді.

Көрсетілетін  қызметті  алушы  құжаттардың  толық  емес  топтамасын  ұсынған  және  (немесе)  
қолданылу  мерзімі  өтіп  кеткен  құжаттарды  ұсынған  жағдайда,  көрсетілетін  қызметті  берушінің  
жауапты  құрылымдық  бөлімшесінің  қызметкері  өтінішті  қағаз  жеткізгіште  одан  әрі  қарауды  тоқтату  
туралы  дәлелді  жауапты  жолдайды  не  құжаттар  ұсынылған  жағдайда.  нысан  бойынша  көрсетілетін  
қызметті  алушының  «жеке  кабинетіне»  Портал  арқылы

7.  Көрсетілетін  қызметті  берушінің  мемлекеттік  қызмет  көрсету  мәселелері  бойынша  шешіміне,  
әрекетіне  (әрекетсіздігіне)  шағым  көрсетілетін  қызметті  беруші  басшысының  атына,  көрсетілетін  
қызметті  берушінің  сапасын  бағалау  және  мониторингі  жөніндегі  уәкілетті  органға  берілуі  мүмкін.  
Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер.

Мемлекеттік  корпорация  арқылы  өтініш  берген  жағдайда  қабылдау  күні  кірмейді

көрсетілетін  қызметті  берушінің  уәкілетті  тұлғасының  ЭЦҚ  куәландырылған  электрондық  құжат.

мемлекеттік  қызметтің  ұзақтығы.

Көрсетілетін  қызметті  алушы  құжаттардың  толық  пакетін  ұсынған  кезде  қызметкер

Көрсетілетін  қызметті  берушінің  және  (немесе)  оның  шешімдеріне,  әрекеттеріне  шағымдану  тәртібі  3-тарау

мемлекеттік  қызметтерді  көрсету  бойынша  лауазымды  тұлғалар
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«Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Заңының  25-бабының  
2-тармағына  сәйкес  көрсетілетін  қызметті  берушінің  атына  келіп  түскен  көрсетілетін  қызметті  
алушының  шағымы  берілген  күннен  бастап  5  (бес)  жұмыс  күні  ішінде  қаралуға  жатады.  тіркеу.

және  мемлекеттік  қызмет  көрсету  сапасын  бақылау  тіркелген  күннен  бастап  15  (он  бес)  жұмыс  күні  
ішінде  қаралуға  жатады.

Көрсетілетін  қызметті  алушының  шағымы  бағалау  үшін  уәкілетті  органға  келіп  түсті

8.  Көрсетілетін  қызметті  алушы  мемлекеттік  қызметті  көрсету  нәтижелерімен  келіспеген  
жағдайларда  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  тәртіппен  сотқа  жүгінеді.

көмек  мыналарды  қамтиды:

жағдайлар,

дамуында  ақаулар,  мүгедектер  және  бала  кезінен  мүгедектер,  мүгедек  балалар;  3)  
көп  балалы  отбасылардан  шыққан  балалар;  4)  кәмелетке  толмағандарды  бейімдеу  
орталықтарындағы  және  қиын  өмірлік  жағдайдағы  балаларға  қолдау  көрсету  
орталықтарындағы  балалар;  5)  жалпы  білім  беретін  мектеп-интернаттарда  тұратын  балалар

"

көрсету

көрсету

2

«Балаларға  қосымша  білім  беруді  қамтамасыз  ету  үшін  құжаттарды  қабылдау  және  оларға  қосымша  білім  
беру  ұйымдарына  оқуға  қабылдау»  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  стандарты

Электрондық  (толық  автоматтандырылған)  және  (немесе)  қағаз

күй

Алынған  төлем  
сомасы

электронды.

Аты

Мемлекеттің  
қамтамасыз  ету  мерзімі

қызметтер

көрсету  кезінде

қызмет  провайдері

3

Нәтиже

Әлеуметтік  қамтамасыз  етілген  Қазақстан  Республикасы  азаматтарының  санатына

оның  жинағы

,

Өтініш  қабылданады  және  мемлекеттік  қызметті  көрсетілетін  қызметті  беруші,  
«Азаматтарға  арналған  үкімет»  мемлекеттік  корпорациясы»  коммерциялық  
емес  акционерлік  қоғамы  немесе  «электрондық  үкімет»  www.egov.kz  веб-
порталы  береді.

Көрсету  формасы

1)  жетім  балалар,  ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған  балалар;  2)  бар  балалар

көзделген

Бұйрықтың  қосымшасы

қоғамдық  
қамтамасыз  ету

4

бес

және  санаторий  типтері,  мектеп  жанындағы  интернаттар;  6)  дарынды  балаларға  
қызмет  көрсетуге  және  оларға  қызмет  көрсетуге  арналған  мамандандырылған  мектеп-интернатында  мемлекеттiң  аумағында  тәрбиеленетін  және  оқитын  балаларға;  7)  мектеп-
интернаттардың  тәрбиеленушілері;  8)  мемлекеттік  атаулы  әлеуметтік  көмек  алуға  құқығы  бар  отбасылардың,  сондай-ақ  мемлекеттік  атаулы  әлеуметтік  көмек  алмайтын  

отбасылардың  балалары;

күй

Балаларға  қосымша  білім  беру  ұйымдары,  жалпы  орта  білім  беру  ұйымдары

қызметтер

қызметтер

қызмет  алушы

бір

6

Құжаттар  топтамасын  тапсырған  сәттен  бастап  –  30  (отыз)  минут  (құжаттарды  қабылдау  жыл  
сайын  ағымдағы  жылдың  1  тамызынан  1  қазанына  дейін).

Мемлекеттік  қызметті  көрсету  нәтижесі:  осы  Стандартқа  қосымшаға  сәйкес  білім  алушыларды  
балаларға  білім  беруді  қамтамасыз  ету  үшін  қосымша  білім  беру  ұйымына  қабылдау  не  осы  

Стандарттың  2-
тармағында  көзделген  негіздер  бойынша  мемлекеттік  қызметті  көрсетуден  дәлелді  бас  тарту.  
осы  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  стандартының  9-тармағында.  Мемлекеттік  қызметті  
көрсету  нәтижесін  ұсыну  нысаны:  қағаз  немесе

Мемлекеттік  қызмет  «Білім  туралы»  2007  жылғы  27  шілдедегі  Қазақстан  Республикасының  
Заңында  көзделген  білім  алушылардың  санаттарына  тегін  немесе  жеңілдетілген  негізде  
ақылы  түрде  көрсетіледі.

қызметтер

S  o  u  b  s

a  d  e  n  t  i  o  n
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3)  портал  –  жөндеу  жұмыстарын  жүргізуге  байланысты  техникалық  үзілістерді  қоспағанда,  
тәулік  бойы  (көрсетілетін  қызметті  алушы  қызмет  көрсету  мерзімі  аяқталғаннан  кейін  хабарласқанда)

құжаттар

заңнама

қызметтер

заң  шығарушы  орган  үшін.

мемлекеттік  қызметті  және  (немесе)  қамтылған  деректерді  (мәліметтерді)  алуға

.

1)  көрсетілетін  қызметті  беруші:  көрсетілетін  қызметті  берушінің  белгіленген  
жұмыс  кестесіне  сәйкес  Қазақстан  Республикасының  еңбек  заңнамасына  сәйкес  
демалыс  және  мереке  күндерін  қоспағанда,  дүйсенбіден  бастап  жұманы  қоса  алғанда.

күй
жылы

Корпорация  қызметшісіне:  1)  ата-анасының  біреуінің  (немесе  өзге  де  заңды  өкілдерінің)  еркін  

нысандағы  өтініші;

үшін  қажет

куәландыру

жұмыс  уақыты,  еңбекке  сәйкес  демалыс  және  мереке  күндері

e  m  eқызметтер

Қазақстан  
Республикасы

7  Жұмыс  уақыты

,

8

п  о  р  т  а  л :

Мемлекет

Өтінішті  қабылдау  және  мемлекеттік  қызметті  көрсету  нәтижесін  беру  сағат  09.00-
ден  18.30-ға  дейін  түскі  үзіліспен  сағат  13.00-ден  14.30-ға  дейін  жүзеге  асырылады;

үшін  негіздер

заңнама

z  a  p  i  s

3)  оқуға  қабылдау  туралы  өтінішті  белгіленген  мерзімнен  кешіктіріп  беру.

2  бала;

кезектер

жан  басына  шаққандағы  орташа  табыс  күнкөріс  деңгейінен  төмен;  9)  балалар,

жылы

1)  көрсетілетін  қызметті  алушының  ата-анасының  біреуінің  (немесе  өзге  де  
заңды  өкілдерінің)  ЭЦҚ  қол  қойылған  электрондық  құжат  нысанындағы  өтініші.

тоғыз

2)  Мемлекеттік  корпорация:  дүйсенбіден  бастап  сенбіні  қоса  алғанда,  белгіленген  жұмыс  кестесіне  

сәйкес  жексенбі  және  мереке  күндерін  қоспағанда,  түскі  үзіліссіз  сағат  9.00-ден  20.00-ге  дейін.

немесе

құжат,  3)  

Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  министрінің  м.а.  №  6697  Заңды  актілер).

көрсету

.

Қазақстан  
Республикасы

1)  көрсетілетін  қызметті  беруші  көрсетілетін  қызметті  алушыға  осы  мемлекеттік  
көрсетілетін  қызмет  стандартының  8-тармағында  көзделген  тізбеге  сәйкес  құжаттардың  
толық  емес  топтамасын  және  (немесе)  қолданылу  мерзімі  өтіп  кеткен  құжаттарды  беруден  бас  тартса

Және

Дене  функцияларының  тұрақты  бұзылуы  бар,  олардың  өмірлік  белсенділігін  
шектейтін  және  денсаулығының  бұзылуы  бар  көрсетілетін  қызметті  алушылар

Қазақстан.

денсаулығына  байланысты  бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы  орта  білім  беру  бағдарламалары  бойынша  

ұзақ  уақыт  бойы  оқитын

тиісті  құжаттардың  өтінішімен  өкіл

n  және  x;

2)  көрсетілетін  қызметті  алушы  ұсынған  құжаттардың  дұрыс  еместігін  анықтау

еңбекке  
қабылдау  «электрондық»  кезек  тәртібімен,  кәмелетке  толмағанның  тұрғылықты  
жері  бойынша,  жеделдетілген  қызмет  көрсетусіз  жүзеге  асырылады,  портал  
арқылы  электронды  түрде  «брондауға»  болады;

құрылды

Айналдыру

жылдам  қарқын

беруден  бас  тарту

күй
Үстінде

тұлға

Қазақстан  Республикасының  заңнамасы  Мемлекеттік  қызмет  кезек  тәртібімен  

көрсетіледі .edu.gov.kz  «Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер»  бөлімінде.

d  e  n  t  i  o  n

үйде  немесе  стационарлық  көмек  көрсететін  ұйымдарда,  сондай-ақ  оңалту  емдеу  
және  медициналық  оңалту;  10)  Қазақстан  Республикасының  заңдарында  
айқындалған  өзге  де  санаттағы  азаматтар.  Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтердің  
құнын  «Білім  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  27  шілдедегі  
Заңына  сәйкес  көрсетілетін  қызметті  беруші  айқындайды  және  облыстардың,  
республикалық  маңызы  бар  қалалардың,  астананың  жергілікті  атқарушы  
органдарының  интернет-ресурстарында  орналастырылады.
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бастап

7

корпорация

ерекшеліктерін  ескере  отырып

.

көрсету

Көрсетілетін  қызметті  алушының  ЭЦҚ  пайдалану  мүмкіндігі  мемлекеттік  қызметті  алу  кезінде  электрондық  

сұрау  салу  арқылы  қамтамасыз  етіледі.

күй

портал  Көрсетілетін  
қызметті  алушының  мемлекеттік  қызметті  көрсету  тәртібі  мен  мәртебесі  туралы  ақпаратты  
қашықтықтан  қол  жеткізу  режимінде  «портал»  жеке  кабинеті,  көрсетілетін  қызметті  берушінің  
анықтамалық  қызметтері,  сондай-ақ  Бірыңғай  электрондық  пошта  мекенжайы  арқылы  алуға  мүмкіндігі  бар.

қызметтері,  соның  ішінде

электрондық  

нысанда  және  

мемлекет  арқылы

10

мемлекеттік  қызметтерді  көрсету  жөніндегі  байланыс  орталығы.

h  i  s  l  e

Көрсетілетін  қызметті  берушінің  анықтамалық  қызметтерінің  байланыс  телефондары  
www.nis.edu.kz  интернет-ресурсында,  мемлекеттік  қызметтер  көрсету  мәселелері  жөніндегі  
бірыңғай  байланыс  орталығы:  1414,  8  800  080  77777  орналастырылған.

қамаудағыларды  және  бас  бостандығынан  айыру  орындарында  жазасын  өтеп  жатқан  адамдарды,  қажет  

болған  жағдайда,  мемлекеттік  қызметті  көрсету  үшін  құжаттарды  қабылдауды  көрсетілетін  қызметті  

беруші  тұрғылықты  жері  бойынша,  тұрғылықты  жері  бойынша  бола  отырып  жүзеге  асырады.  Бірыңғай  

байланыс  орталығына  1414,  8  800  080  7  7  хабарласу  арқылы  алушы  және  қағаз  тасымалдағыштарды  

толтыру

ішінде  көрсетілген
.

Басқа  талаптар

7

"

©  2012.  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрлігінің  «Қазақстан  Республикасының  Заңнама  
және  құқықтық  ақпарат  институты»  ШЖҚ  РМК

Machine Translated by Google


