
Ескерту  Осы  бұйрықты  
қолданысқа  енгізу  тәртібін  4-тармақтан  қараңыз.

көрсетілген  бұйрықпен  бекітілген  Мемлекеттік  білім  беру  ұйымдарының  жатақханаларынан  
орын  бөлу  қағидаларында:

R  C  P  I!

тақырып  мынадай  редакцияда  жазылсын:

БҰЙЫРАМЫН:

«Білім  беру  ұйымдарының  жатақханаларында  орындар  бөлу  қағидалары»;

1.  «Мемлекеттік  білім  беру  ұйымдарының  жатақханаларындағы  орындарды  бөлу  
қағидаларын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2016  жылғы  
22  қаңтардағы  No  66  бұйрығына  (Тізілімде  тіркелген)  енгізу.  2016  жылғы  28  сәуірде  «Әділет»  
ақпараттық-құқықтық  жүйесінде  жарияланған  Қазақстан  Республикасының  Нормативтік  құқықтық  
кесімдерін  мемлекеттік  тіркеу  №  13487  бұйрығымен»)  мынадай  өзгерістер  енгізілді:

1  және  2-тармақтар  мынадай  редакцияда  жазылсын:

"

«1.  Осы  білім  беру  ұйымдарының  жатақханаларында  орындар  бөлу  қағидалары  (бұдан  
әрі  –  Қағидалар)  баптың  46-13)  тармақшасына  сәйкес  әзірленді.

көрсетілген  бұйрықтың  тақырыбы  мынадай  редакцияда  жазылсын:

5  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  27  шілдедегі  "Білім  туралы"  Заңы.

«Білім  беру  ұйымдарының  жатақханасындағы  орындарды  бөлу  қағидаларын  бекіту  
туралы»;

2.  Ережелер  меншiгiндегi  жатақханадағы  орындарды  бөлу  тәртiбiн  айқындайды

«Мемлекеттік  білім  беру  ұйымдарының  жатақханаларынан  орындар  бөлу  қағидаларын  бекіту  
туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2016  жылғы  22  қаңтардағы  No  
66  бұйрығына  өзгерістер  енгізу  туралы.

көрсетілген  бұйрықтың  1-тармағы  мынадай  редакцияда  жазылсын:

қарамағындағы  білім  беру  ұйымдарын  қоспағанда,  білім  алушыларға  жатақханалардағы  тұру  
орындарын  берудің  негіздері  мен  тәртібін  ескере  отырып,  меншік  құқығындағы  немесе  өзге  
заңды  негізде  ұйымдарға  тиесілі  білім  беру  ұйымдары  (бұдан  әрі  –  ұйым)  Қазақстан  
Республикасының  Президенті.

Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2018  жылғы  19  қазандағы  No  581  бұйрығы.  
Қазақстан  Республикасының  Әділет  министрлігінде  2018  жылы  31  қазанда  No  17658  болып  
тіркелді.

«1.  Қоса  беріліп  отырған  Білім  беру  ұйымдарының  жатақханаларынан  орын  бөлу  
қағидалары  бекітілсін.»;
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«3.  Білім  беру  ұйымдарының  жатақханаларында  орындарды  бөлу  тәртібі»;

2)  бұрын  ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған  жастар

9-тармақ  мынадай  редакцияда  жазылсын:

жасы,  Ұлы  Отан  соғысының  қатысушылары  мен  мүгедектеріне  жеңілдіктер  мен  кепілдіктер  
бойынша  теңестірілген  адамдар,  ауыл  жастары  арасынан  белгіленген  білім  беру  бағдарламалары  
бойынша  оқитын  адамдар.

9.  Жатақханадағы  орындар  тұрғын  үйге  мұқтаж  студенттер  арасында  жылжымайтын  
мүліктің  болмауы  (болуы)  туралы  анықтама  беру»  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  стандартына  
сәйкес  жылжымайтын  мүліктің  болмауы  (болуы)  туралы  анықтама  ұсынылған  жағдайда  
бөлінеді.  бекіту  туралы  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрінің  2015  жылғы  28  сәуірдегі  No  
246  бұйрығы.

ауылдың,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының  азаматтары  болып  табылмайтын  
оралмандардың  әлеуметтік-экономикалық  дамуы;

Жылжымайтын  мүлікке  құқықтарды  тіркеу  және  міндетті  мемлекеттік  тіркеуге  жатпайтын  
жылжымалы  мүлік  кепілін  тіркеу  мәселелері  бойынша  мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  
стандарттары  Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №  11408  болып  
тіркелген  (қалада  жоқ  (

3)  студенттер,  «Мәңгілік  ел  жастары  –  индустрия!»  жобасы  аясында  («Серпін  –  2050»);

елді  мекен)  тұрғын  үй  бірлігіне  (пәтерге,  үйге)  жеке  меншіктегі  ұйымның  орналасқан  жері).»;

4)  бірінші  курста  оқитын,  «Алтын  белгі»  белгісі  бар  студенттер,  Президенттік,  халықаралық  
және  республикалық  олимпиадалардың  және  (немесе)  конкурстардың  жеңімпазы  немесе  
жүлдегері  сертификаты  бар  студенттер,  сондай-ақ  үміткерлер;

10-тармақ  мынадай  редакцияда  жазылсын:

білімі  туралы  растайтын  құжаты  бар  ұйымды  үздік  бітірген  (

«10.  Конкурс  комиссиясы  жатақханадағы  орындарды  ескере  отырып  бөледі

сертификат,  сертификат,  диплом);

Жеке  ұйымдар  жатақханалардағы  орындарды  бөлу  тәртібін  Қағидалардың  10-тармағында  
көзделген  кезектілік  тәртібімен  негіздер  мен  басымдылықты  ескере  отырып,  өз  бетінше  
айқындайды.»;

себептері  мен  тәртібі  келесі  кезектілікпен:

5)  Ұлттық  бірыңғай  тестілеу  немесе  кешенді  тестілеу  нәтижелері  бойынша  жоғары  балл  
жинаған  бірінші  курсқа  оқуға  қабылданған  студенттер;

3-тараудың  тақырыбы  мынадай  редакцияда  жазылсын:

1)  дамуында  кемістіктер,  мүгедектер  және  бала  кезінен  мүгедектер,  мүгедек  балалар,  
жетім  балалар  және  ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған  балалар,  ата-анасының  біреуі  
немесе  екеуі  де  мүгедектер;
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2.  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Бюджеттік  жоспарлау  
департаменті  (С.А.  Жақыпова)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  
тәртіппен:

пәндер  бойынша  немесе  ұйым  өткізетін  тестілеу  түріндегі  түсу  емтихандары.

оқу,  ғылыми  және  қоғамдық  жұмыста;

Ұлттық  бірыңғай  тестілеудің  немесе  кешенді  тестілеудің,  оқу  пәндері  бойынша  
немесе  ұйым  өткізетін  тестілеу  нысанындағы  түсу  емтихандарының  нәтижелері  
бойынша  баллдар  тең  болған  жағдайда  білім  алушының  материалдық  жағдайы  
ескеріледі.  өтініш  беруші  (отбасы)  ережелерге  сәйкес  жергілікті  атқарушы  органдар  
көрсететін  мемлекеттік  атаулы  әлеуметтік  көмек  алушыларға  жатады.

1)  осы  бұйрықтың  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрлігінде  мемлекеттік  
тіркелуін;

7)  өзге  де  оқыту  ұйымдары.»;

мемлекеттiк  атаулы  әлеуметтiк  көмек  алуға  құқығы  бар  отбасылардан,  сондай-ақ  
мемлекеттiк  атаулы  әлеуметтiк  көмек  алмайтын  отбасылардан  мемлекеттiк  бiлiм  беру  
ұйымдарының  студенттерi  мен  тәрбиеленушілерiне  материалдық  және  материалдық  
көмек  көрсетуге  бөлiнетiн  қаражатты  қалыптастыру,  жұмсау  бағыты  және  есепке  алу;  
жан  басына  шаққандағы  орташа  табысы  ең  төменгі  күнкөріс  деңгейінен  төмен  және  
жетім  балалар,  ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған,  отбасында  тұратын  балалар,  
төтенше  жағдайлар  салдарынан  шұғыл  көмекке  мұқтаж  отбасылардан  шыққан  
балалар  және  студенттер  мен  оқушылардың  басқа  санаттары
,  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2008  жылғы  25  қаңтардағы  №  64  қаулысымен  
бекітілген  «Оқушыларға  және  білім  алушыларға  қаржылық  және  материалдық  көмек  
көрсетуге  бөлінген  қаражатты  қалыптастыру,  жұмсау  және  есепке  алу  ережесін  бекіту  
туралы»  мемлекеттік  атаулы  әлеуметтік  көмек  алуға  құқығы  бар  отбасылардағы,  
сондай-ақ  жан  басына  шаққандағы  орташа  табысы  ең  төменгі  күнкөріс  деңгейінен  
төмен  мемлекеттік  атаулы  әлеуметтік  көмекті  алмайтын  отбасылардан  шыққан  
мемлекеттік  білім  беру  ұйымдарының  оқушылары  және  жетім  балалар,  ата-анасының  
қамқорлығынсыз  қалған  балалар.  отбасыларда  тұратын,  төтенше  жағдайлар  
салдарынан  шұғыл  көмекке  мұқтаж  отбасылардың  балалары  және  студенттер  мен  
тәрбиеленушілердің  өзге  де  санаттары»;

көрсетілген  Қағидалардың  қосымшасы  қосымшаға  сәйкес  редакцияда  жазылсын
бұл  бұйрық.

2)  осы  бұйрық  мемлекеттік  тіркелген  күннен  бастап  күнтізбелік  он  күн  ішінде  
оның  көшірмесін  қағаз  және  электрондық  түрдегі  қазақ  және  орыс  тілдерінде  оң  
жағындағы  республикалық  мемлекеттік  кәсіпорнына  жіберуді  қамтамасыз  етсін.

6)  жоғары  сынып  оқушылары  арасынан  жоғары  нәтиже  көрсеткен  студенттер
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4)  осы  бұйрық  мемлекеттік  тіркелген  күннен  бастап  он  жұмыс  күні  ішінде  Қазақстан  
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Заң  қызметі  департаментіне  осы  тармақтың  1),  2-
тармақшаларында  көзделген  іс-шаралардың  орындалуы  туралы  мәліметтерді  ұсынуды  
қамтамасыз  етсін. )  және  3)  осы  тармақтың.

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

3.  Осы  бұйрықтың  орындалуын  бақылау  вице-министрге  жүктелсін
Қазақстан  Республикасының  білім  және  ғылым  Асылов  Б.А.

4.  2023  жылғы  1  қыркүйектен  бастап  қолданысқа  енгізілетін  осы  бұйрықтың  1-тармағының  
жиырма  үшінші  және  жиырма  төртінші  абзацтарын  қоспағанда,  осы  бұйрық  алғашқы  ресми  
жарияланған  күнінен  кейін  күнтізбелік  он  күн  өткен  соң  қолданысқа  енгізіледі.

және  Қазақстан  Республикасының  ғылымы  ресми  жарияланғаннан  кейін;

«Республикалық  құқықтық  ақпарат  орталығы»  шаруашылық  басқармасы  Қазақстан  Республикасы  
нормативтік  құқықтық  актілерінің  эталондық  бақылау  банкіне  ресми  жариялау  және  енгізу  үшін;

студенттік  факультет

министрінің  бұйрығымен

_______________

____________________________

Қазақстан  Республикасы

компанияның  атауы

қор)

____________________________

Қосымша

Білім  министрі

тегі,  аты,  әкесінің  аты  (егер

Қазақстан  Республикасы

Пішін

бастап

курс,  топ,  мамандық,

____________________________

Қосымша

___________________________________________

білім  және  ғылым

____________________________

тегі,  аты,  әкесінің  аты  (егер

білім,

2018  жылғы  19  қазандағы  No  581

толық  дайындалған

және  ғылым

білім  беру  ұйымдарының  
жатақханаларында  

орындар  бөлу  қағидаларына

қол  жетімділігі)  оның  менеджері

____________________________

____________________________

Е.Сағадиев

_________________________________

Мәлімдеме
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_  _  _  _  _

.

білім  беру  ұйымының  атауы

_  _  _  _

Келу  орны

Қоса  беріліп  отырған  құжаттардың  тізбесі  ________________________________________________

___________________________________________________________

.

_

_

_

«___»  _______________  20___  студенттің  қолы

______________________________________________________________________

Маған  жатақханадан  бір  орын  бөлуіңізді  сұраймын

_  _  _  _  _

________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

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