
Алматы қаласы Білім басқарамсы "Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі" мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны ұсынатын мемлекеттік қызметтер тізімі 
№ 

р/р 

Мемлекеттік 

қызметтер атауы 

 

Мемлекеттік 

қызмет 

стандартын 

бекіткен 

уәкілетті 

орган 

бұйрығының 

күні мен 

нөмірі 

Өтініштерді 

қабылдау және 

мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

нәтижелерін 

беру орындары 

 

 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

(орындаушы) 

жауапты 

тұлғаның 

байланыс 

мәліметтері 

 

Мемлекеттік қызмет  көрсету 

үшін қажетті құжаттар 

тізімі 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

мерзімі 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсетудің 

нәтижесі 

Ескертулер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Білім беру 

мекемесінде білім 

алушыларға 

академиялық 

демалыс беру 

2014 жылғы 4 

желтоқсанны

ң 

№ 506 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым  

министрінің  

бұйрығы 

 

1) қызмет 

көрсету 

канцеляриясы: 

колледждің оқу 

бөлімі (оқу 

корпусының 2-

ші қабаты), 

2)Делдалдық 

емес«Мемлеке

ттік 

корпорация " 

Үкімет 

азаматтар 

үшін»ары 

(қарай-

Мемлекеттік 

корпорация) 

 

Саржанова 

Гульнара 

Имашевна, 

жұмыс.тел. 

2381376, 

ұялы.тел. 

87774276548 

6 айдан 12 айға дейін  аурудың 
ұзақтығына  байланысты 

академиялық  демалыс беру: 

1) мемлекеттік қызмет 
стандартының 1-қосымшасына 

сәйкес қызмет алушының 

(немесе оның заңды өкілінің) 

білім беру ұйымының 
басшысына академиялық 

демалыс беру туралы өтініші; 

2)амбулаториялы –емханалық 
ұйымның дәрігерлік-кеңес  

комиссияның (бұдан әрі - ДКК) 

қорытындылары. 
Туберкулез  ауруының 

ұзақтығына байланысты  36 

айдан астам мерзімге 

академиялық демалыс беру 
үшін: 

1)  мемлекеттік қызмет 

1).Мемлекеттік 
корпорациясының 

мекен-жайына 

қызмет көрсетушіге  
құжаттар пакетін 

тапсырған сәттен 

бастап - 2 жұмыс 

күн. Құжаттар 
пакетін тапсыру 

үшін  ең 

максимальді уақыт 
ұзақтығы- 20 

минут. 

Мемлекеттік 
корпорацияға 

құжат тапсырған 

күн есепке 

алынбайды. 
Көрсетілетін 

қызметті беруші 

Білім беру ұйымы 

басшысының  

білім алушыға 

академиялық 

демалыс беру 

туралы  оның 

басталуы мен  

аяқталуы 

көрсетілген 

бұйрығының 

көшірмесі,немесе  

мемлекеттік 

қызмет 

стандартын 3-

тармағында 

белгіленген 

негіздер бойынша 

мемлекеттік 

қызметті 
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стандартының 1-қосымшасына 

сәйкес қызмет алушының 

(немесе оның заңды өкілінің) 
білім беру ұйымының 

басшысына академиялық 

демалыс беру туралы өтініші 
2) туберкулезге қарсы ұйымның 

Орталықтандырылған 

дәрігерлік кеңестік 
комиссиясының (бұдан әрі - 

ОДКК) шешімі. 

Бала үш жасқа толғанға дейін 

академиялық демалыс беру: 
1)мемлекеттік қызмет 

стандартының 1-қосымшасына 

сәйкес қызмет алушының 
(немесе оның заңды өкілінің) 

білім беру ұйымының 

басшысына академиялық 

демалыс беру туралы өтініші; 
2) баланың туу туралы куәлігі, 

баланы асырап алу туралы 

құжаттары.Әскерге 
шақырылушы студенттерге  

академиялық демалыс беру: 

1) мемлекеттік қызмет 
стандартының 1-қосымшасына 

сәйкес қызмет алушының 

(немесе оның заңды өкілінің) 

білім беру ұйымының 
басшысына академиялық 

демалыс беру туралы өтініші ; 

2) әскери қызметке шақыру 
туралы ; Мемлекеттік 

корпорацияның қызметкері 

көрсетілетін қызметті 

мемлекеттік 

қызмет нәтижесін 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 

мерзімі аяқталғанға 

дейін бір күн бұрын 
Мемлекеттік 

корпорацияға 

жеткізуді 
қамтамасыз етеді. 

2) Қызмет көрсету 

мен қызмет 

алушының құжат 
тапсыру уақыты 

максимум - 20 

минут,Мемлекеттік 
корпорацияға-15 

минут; 

3) Қызмет 

көрсетушінің 
қызмет алушысына 

көрсететін 

максималды 
уақыты-30 

минут,Максимально 

допустимое время 
обслуживания 

услугополучателя у 

услугодателя – 30 

минут, 
Мемлекеттік 

корпорацияға – 15  

минут. 

көрсетуден бас 

тарту туралы 

жауаптың 

дәлелдемесі. 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсетудің 

нәтиже 

формасы:қағазд

ы 



алушының жеке басын 

куәландыратын құжаттар, 

туу туралы куәлік, баланы 
асырап алу немесе асырап алу 

туралы ақпаратты тиісті 

мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден электрондық 

үкімет шлюзі арқылы алады 

және көрсетілетін қызметті 
берушіге беру үшін қағазға 

басып шығарады. 

Мемлекеттік корпорацияның 

қызметкері, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында 

басқа жағдайлар көзделмесе, 

көрсетілетін қызметті 
алушының мемлекеттік 

қызметтер көрсету кезінде 

ақпараттық жүйелерде заңмен 

қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға 

келісімін алады. Мемлекеттік 

корпорация нәтижені бір ай 
бойы сақтауды қамтамасыз 

етеді, содан кейін оларды әрі 

қарай сақтау үшін 
көрсетілетін қызметті 

берушіге береді. Көрсетілетін 

қызметті алушы Мемлекеттік 

корпорацияның өтініші 
бойынша бір ай өткеннен  кейін 

, көрсетілетін қызметті беруші 

дайын құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 

алушыға жеткізу үшін бір 

жұмыс күні ішінде 



Мемлекеттік корпорацияға 

жібереді. Көрсетілетін 

қызметті алушы Қағидалардың 
3-тармағында көрсетілген 

тізімге және (немесе) мерзімі 

өткен құжаттарға сәйкес 
құжаттардың толық емес 

топтамасын ұсынған 

жағдайда, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері 

Қағидалардың 4-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша 

құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді. 

 

2 Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұйымдарында 

студенттерге  

жатақхана беру 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2016 жылғы 

22 

сқаңтардағы 

№ 66 бұйрығы 

 

1)Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы: 

Жатақхана 
коменданты-

ның кабинеті 

 (2 қабат 
студенттік 

жатақхана); 

 2) веб-портал 

"электронды 
үкімет" 

www.egov.kz 

(ары қарай – 
портал). 

 

Даурембаева 

Жанна 

Маликовна, 

жұм.тел. 

2381377, 

ұялы.тел. 

87074021595 

Қызмет көрсетушуге: 

1)  осы ереженің 1-
қосымшасына сәйкес  

жатаханадан орын  беру 

туралы ұйым басшысына  
өтініш беру; 

2) оралман туралы құжат 

3) Жеке басын куәландыратын 
құжат (сәйкестендіру үшін) 

Порталда: 

1) көрсетілетін қызметті 

алушының электрондық 
қолымен куәландырылған 

электрондық құжат түріндегі 

жатақханаға орналасуға 
өтініш ; 

2)оралман мәртебесі туралы 

құжаттардың электронды 
көшірмесі.Отбасы болса, 

отбасы құрамы туралы 

анықтама; ата-анасының 

Қызмет көрсету 

мерзімі – 3 жұмыс 
күні. 

 

 

 

 

Осы 

Қағидаларға 6-

қосымшаға сәйке

с нысан бойынша 

техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім беру 

ұйымдарында 

білім алушыларға 

жатақхана беру 

туралы жолдама 

не дәлелді бас 

тарту. 

Мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

нәтижесін ұсыну 

нысаны: 

электронды 
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қайтыс болу туралы куәлігінің 

көшірмесі (жетім -балалар 

үшін) 
 немесе балалар үйнен 

анықтама; 4 және одан да көп 

балалы отбасын  растайтын 
анықтама (көпбалалы отбасы 

балаларына арналған); 

 Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және  

әлеуметтік даму  Министрінің 

бекітілген бұйрығымен 2015 

жылғы 30  қаңтардағы № 44 « 
медико-әлеуметтік 

сараптаманы өткізу ережесі 

туралы» (мемлекеттік тіркеу 
тізімінде 2015 жылғы  15 

сәуірдің № 10589  

«Әділет»ақпараттық-

құқықтық  актңде тіркелген) 
бұйрығымен бекітілген 

нормативті акт мүгедектікті 

растау туралы анықтама; 
6) мемлекеттік атаулы 

әлеуметтік көмек алу құқығын 

растайтын ,мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден 

электрондық үкімет шлюзі 

арқылы қызмет көрсетушіге 

беріледі. 
 

(ішінара 

автоматтандыр

ылған)/қағаз 

түрінде. 

Көрсетілетін 

қызметті алушы 

көрсетілген 

мерзімде 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтің 

нәтижесін алуға 

өтініш 

білдірмеген 

жағдайда, 

көрсетілетін 

қызметті беруші 

оларды 

көрсетілетін 

қызметті алушы 

алғанға дейін 

қабылдау орны 

бойынша 

сақтауды 

қамтамасыз 

етеді. 

3 Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

туралы 

құжаттарының 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

Министрінің 

1)Делдалдық 

емес«Мемлеке

ттік 

корпорация " 

Үкімет 

Саржанова 

Гульнара 

Имашевна, 

жүм.тел. 

2381376, 

Мемлекеттік корпорацияға 

немесе қызмет көрсетушінің 
концеляриясына өтініші 

беруде: 

1) осы Ереженің 5-

1.Мемлекеттік 

корпорациясына 
немесе  техникалы- 

және кәсіби білім 

беру ұйымына 

Техникалық және 

кәсіптік білім 

туралы 

құжаттың 

көшірмесі немесе 
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қайталамасын беру 2015 жылғы 

27 

қаңтардағы 

№ 39 бұйрығы 

 

азаматтар 

үшін»ары 

(қарай-

Мемлекеттік 

корпорация), 

қызмет 

көрсету 2) 

канцеляриясы: 

колледждің оқу 

бөлімі (оқу 

корпусының 2-

ші қабаты) 

3) веб-портал 

"электронды 

үкімет" 

www.egov.kz 

(ары қарай – 

портал). 

 

 

ұялы.тел. 

87774276548 

қосымшасына сәйкес құжатты 

жоғалтқан немесе бүлдірген 

кәмелетке толмаған баланың 
студенттің немесе ата-

анасының (заңды өкілінің)негізгі 

және жалпы орта білім беру 
ұйымының  басшысына жазған  

өтініші; 

2) Жеке басын куәландыратын 
құжат (тұлғаны сәйкестендіру 

үшін). 

3) білімі туралы құжатқа тегі 

(аты, әкесінің аты (ол болған 
жағдайда) және (немесе) 

зақымдалған кезде білімі 

туралы құжаттың 
түпнұсқасы қоса беріледі. 

Мемлекеттік корпорацияның 

қызметкері жеке басын 

куәландыратын құжаттар 
туралы ақпаратты 

«электрондық үкімет» шлюзі 

арқылы тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады 

және оны көрсетілетін 

қызметті берушінің порталына 
жібереді. ұялы байланыс 

операторы берген қызметті 

алушының абоненттік нөмірі 

портал шотына тіркелген 
және тіркелген жағдайда, 

көрсетілетін қызметті 

алушының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен немесе 

бір реттік парольмен 

куәландырылған, осы 

немесе порталға 

қызмет көрсетушіге  

құжаттар пакетін 
тапсырған сәттен 

бастап - 15 жұмыс 

күн. 
2) Мемлекеттік 

корпорацияға 

құжаттар пакетін 
тапсыру үшін  ең 

максимальді уақыт 

ұзақтығы- 15минут; 

3) Мемлекеттік 

корпорациясында 

қызмет көрсету  
уақыты максимум - 

15 минут. 

. 

бас тарту 

туралы дәлелді 

жауап. 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

нәтижесін ұсыну 

нысаны: қағаз. 
Мемлекеттік 

корпорацияда 

дайын 

құжаттарды 

беру жеке басын 

куәландыратын 

құжат (немесе 

оның өкілі 

нотариалды 

куәландырылған 

сенімхат 

арқылы) 

ұсынылғаннан 

кейін жүзеге 

асырылады. 
Портал арқылы 

жүгінген кезде 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

нәтижесі 

сұрауда 

көрсетілген 

мекен-жай 

бойынша алады. 

Мемлекеттік 

корпорация 
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Ережелердің  5-қосымшасына 

сәйкес, нысан бойынша 

техникалық және кәсіптік білім 
беру ұйымының басшысына 

жолданған электрондық құжат 

нысанындағы өтініш. 

құжаттарды 1 

(бір) ай ішінде 

сақтауды 

қамтамасыз 

етеді, содан 

кейін оларды әрі 

қарай сақтау 

үшін 

көрсетілетін 

қызметті 

берушіге береді. 

Көрсетілетін 

қызметті алушы 

1 (бір) айдан 

кейін жүгінген 

кезде, 

Мемлекеттік 

корпорацияның 

өтініші бойынша 

көрсетілетін 

қызметті беруші 

дайын 

құжаттарды 

көрсетілетін 

қызметті 

алушыға жеткізу 

үшін 1 (бір) 

жұмыс күні 

ішінде 

Мемлекеттік 

корпорацияға 

жолдайды. 



4 Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарына 

құжаттарды 

қабылдау 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2018 жылғы 

18 қазандағы 

№ 578 

бұйрығы 

 

1) техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы : 

қабылдау 

комиссиясы-

ның кабинеті 

(студенттік 

жатақхананы

ң 1 

қабаты),орта 

білім беруден 

кейінгі; 

2) веб-портал 

"электронды 

үкімет" 

www.egov.kz 

(ары қарай – 

портал). 

 

Асқар 

Жұлдыз 

Серікқызы, 

раб.тел. 

2381368, 

сот.тел. 

87478570848 

Қызмет көрсетушуге: 

1) қабылдау туралы өтініш;; 

2) білім туралы құжаттың 
түпнұсқасы; 

3)4 данадағы 3x4 см 

өлшеміндегі фотосуреттер; 
 4) "Денсаулық сақтау 

саласындағы есепке алу 

құжаттамасының нысандарын 
бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2020 жылғы 30 
қазандағы № ҚР ДСМ-

175/2020 бұйрығымен (Нормати

втік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 

№ 21759 болып тіркелген) 

бекітілген № 075-У нысаны 

бойынша медициналық 
анықтама, I және II топтағы 

мүгедектер мен бала жасынан 

мүгедектер үшін "Денсаулық 
сақтау саласындағы есепке алу 

құжаттамасының нысандарын 

бекіту туралы" Қазақстан 
Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2020 жылғы 30 

қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 
бұйрығымен бекітілген 

(Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 21759 болып 

тіркелген) № 031-У нысаны 

бойынша медициналық-

1) орта буын 

мамандары мен 

қолданбалы 
бакалаврды 

даярлауды 

көздейтін 
техникалық және 

кәсіптік білімнің 

білім беру 
бағдарламаларына 

тіркелген қызмет 

алушылар үшін 

құжаттар 
топтамасын 

көрсетілетін 

қызметті берушіге 
тапсырған сәттен 

бастап:күндізгі оқу 

түрі - күнтізбелік 

жылдың 25 
маусымы мен 25 

тамызы 

аралығында; 
Сыртқы(кешкі) оқу 

түрі - күнтізбелік 

жылдың 25 
маусымы мен 20 

қыркүйек 

аралығында; өнер 

және мәдениет 
мамандықтары 

бойынша - 

күнтізбелік 
жылдың 20 

маусымы мен 20 

шілдесі 

Осы 

Қағидалардың 5-

қосымшасына 

сәйкес 

техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім беру 

ұйымдарына 

құжаттарды 

қабылдау туралы 

қолхат немесе 

Стандарттың 9-

тармағында 

көрсетілген 

негіздерге сәйкес 

құжаттарды 

одан әрі қараудан 

дәлелді бас 

тарту және осы 

Ереженің 6-

қосымшасына 

сәйкес қолхат 

беру. Портал 

арқылы жүгінген 

кезде 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

нәтижесі 

көрсетілетін 

қызметті 

алушының «жеке 

кабинетіне» 

Құжаттарды 

қабылдау және  

нәтижелерді 

беру 20 

маусымнан 20 

тамызға дейін 
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әлеуметтік сараптама 

қорытындысы; 

5) Жеке басын куәландыратын 
құжат (тұлғаны сәйкестендіру 

үшін). 

Көрсетілетін қызметті 
алушының жеке басын 

куәландыратын құжаттар 

жеке немесе заңды өкілдермен 
ұсынылады.Көрсетілетін 

қызметті алушылар - 

шетелдіктер мен азаматтығы 

жоқ адамдар, сонымен қатар 
тұрғылықты жері бойынша 

тіркеу туралы белгімен бірге 

олардың мәртебесін 
анықтайтын құжатты 

ұсынады: 

1) шетелдік - шетелдіктің 

Қазақстан Республикасында 
тұруға ықтиярхаты; 

2) азаматтығы жоқ адам - 

азаматтығы жоқ адамның 
куәлігі; 

3) босқын - босқын туралы 

куәлік; 
4) пана іздеуші - пана іздеген 

адамның куәлігі; 

5) қандас – қандас куәлігі. 

Порталда : 
1) бір ата-анасының өтініші  

(немесе басқа да заңды өкілі) 

көрсетілетін қызметті алушы 
көрсетілетін қызметті 

алушының нақты тұрғылықты 

жерін көрсете отырып, оның 

аралығында; 

2) білікті 

жұмысшыларды 
даярлауды 

көздейтін 

техникалық және 
кәсіптік білімнің 

білім беру 

бағдарламалары 
үшін - күнтізбелік 

жылдың 20 

маусымы мен 27 

тамызы, кешкі 
оқыту  үшін - 

күнтізбелік жылдың 

20 маусымы мен 20 
қыркүйегі 

аралығында; 

 

3)Құжаттар 
пакетін тапсыру 

үшін  ең 

максимальді уақыт 
ұзақтығы- 15 

минут. 

4)Қызмет көрсету  
уақыты максимум - 

15 минут. 

 

көрсетілетін 

қызметті 

берушінің 

уәкілетті 

тұлғасының 

электрондық 

цифрлық 

қолтаңбасымен 

(бұдан әрі - ЭЦҚ) 

куәландырылған 

электрондық 

құжат 

нысанында 

жолданады. Егер 

көрсетілетін 

қызметті алушы 

көрсетілген 

мерзімде 

мемлекеттік 

қызметтің 

нәтижесіне 

жүгінбесе, 

көрсетілетін 

қызметті беруші 

көрсетілетін 

қызметті алушы 

оны алғанға дейін 

оларды қабылдау 

орнында 

сақтауды 

қамтамасыз 

етеді. 

 



өкілінің электрондық қолымен 

қол қойылған электрондық 

құжат нысанында; 
2) электронды құжаттың 

көшірмесі немесе білім туралы 

құжаттың электронды түрі; 
3) "Денсаулық сақтау 

саласындағы есепке алу 

құжаттамасының нысандарын 
бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2020 жылғы 30 
қазандағы № ҚР ДСМ-

175/2020 бұйрығымен (Нормат

ивтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 21759 болып 

тіркелген) бекітілген № 075-У 

нысаны бойынша медициналық 
анықтаманың, I және II 

топтағы мүгедектер мен бала 

жасынан мүгедектер үшін 
"Денсаулық сақтау 

саласындағы есепке алу 

құжаттамасының нысандарын 
бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2020 жылғы 30 
қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 

бұйрығымен (Нормативтік 

құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 21759 болып 

тіркелген) бекітілген № 031-У 
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нысаны бойынша медициналық-

әлеуметтік сараптама 

қорытындысының 
электрондық көшірмелері; 

4)3х4 см мөлшердегі цифрлы 

фотосурет; Көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін 

қызметті алушының жеке 

басын куәландыратын құжат 
туралы ақпаратты тиісті 

мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден электрондық 

үкімет шлюзі арқылы алады". 
Көрсетілетін қызметті 

алушыға портал арқылы 

жүгінген кезде «жеке 
кабинетке» ЭЦҚ-мен 

куәландырылған электрондық 

құжат нысанында 

мемлекеттік қызмет 
көрсетуге сұраныс-есеп 

қабылданғаны туралы 

хабарлама жіберіледі. 
Көрсетілетін қызметті 

алушыға осы Қағидаларға 3-

қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша құжаттардың 

қабылданғаны туралы қолхат 

беріледі, онда: 

1) тапсырылған құжаттардың 
тізбесі; 

2) құжаттарды қабылдап 

алған қызметкердің тегі, аты, 
әкесінің аты (бар болса), 

лауазымы, сондай-ақ байланыс 

деректері көрсетіледі. 



Белгілі бір аумақта тиісті 

мемлекеттік органдар шектеу 

іс-шараларын жүзеге асырған, 
төтенше жағдай енгізілген, 

әлеуметтік, табиғи және 

техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар 

туындаған жағдайларда 

көрсетілетін қызметті 
алушылар осы тармақтың 

бірінші абзацының 4) 

тармақшасында және екінші 

абзацының 3) тармақшасында 
көрсетілген құжаттарды 

шектеу іс-шараларының 

алынуына, төтенше 
жағдайдың тоқтатылуына 

қарай тікелей білім беру 

ұйымдарына ұсынады. 

5 Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білімін 

аяқтамағандарға  

анықтама беру 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым  

Министрінің 

2015 жылғы  

20 қаңтар 

№ 19  

бұйрығы 

 

1)қызмет 

көрсетуші 

канцеляриясы: 

колледждің оқу 

бөлімі (оқу 

корпусының 2-

ші қабаты) 

2)Делдалдық 

емес«Мемлеке

ттік 

корпорация " 

Үкімет 

азаматтар 

үшін»ары 

(қарай-

Саржанова 

Гульнара 

Имашевна, 

жұм.тел. 

2381376, 

ұялы.тел. 

87774276548 

Қызмет көрсетушіге: 
1) көрсетілетін қызметті 

алушының (немесе оның заңды 

өкілінің) техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білімін аяқтамаған тұлғаларға 

осы Қағидалардың 1-

қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымының 
басшысының атына анықтама 

беру туралы өтініші; 

2) жеке басын куәландыратын 
құжат (түпнұсқа 

сәйкестендіру үшін қажет). 

Мемлекеттік корпорацияға: 

1) құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге, 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орналасқан жері 

бойынша 

Мемлекеттік 
корпорацияға 

тапсырған күннен 

бастап - 3 жұмыс 
күні, көрсетілетін 

қызметті берушінің 

орналасқан жері 
бойынша емес - 8 

жұмыс күні. 
Мемлекеттік 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 2009 

жылғы 12 

маусымдағы № 

289 бұйрығымен 

бекітілген 

(Нормативтік 

құқықтық 

актілердің 

мемлекеттік 

тізілімінде № 

5717 тіркелген) 

техникалық 
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Мемлекеттік 

корпорация), 

қызмет 

көрсету 

 

 

 

 

 

көрсетілетін қызметті 

алушының (немесе оның заңды 

өкілінің) техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білімін аяқтамаған тұлғаларға 

осы Қағидалардың 1-
қосымшасына сәйкес нысан 

бойынша техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымының 

басшысының атына анықтама 

беру туралы өтініші; 

Жеке басын куәландыратын 
құжат (қызмет алушының 

жеке тұлғалығын 

сәйкестендіру үшін  
Көрсетілетін қызметті беруші 

көрсетілетін қызметті 

алушының жеке басын 

куәландыратын құжат туралы 
ақпаратты тиісті 

мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден электрондық 
үкімет шлюзі арқылы алады". 
Көрсетілетін қызметті 

алушыға портал арқылы 
жүгінген кезде «жеке 

кабинетке» ЭЦҚ-мен 

куәландырылған электрондық 

құжат нысанында 
мемлекеттік қызмет 

көрсетуге сұраныс-есеп 

қабылданғаны туралы 
хабарлама жіберіледі. 
Мемлекеттік корпорация 

арқылы құжаттарды алғаннан 

корпорацияға 

жүгінген кезде, 

қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 

мерзіміне кірмейді. 
Көрсетілетін 

қызметті беруші 

мемлекеттік 
қызмет көрсету 

нәтижесінің 

мемлекеттік 

қызметті көрсету 
мерзімі аяқталғанға 

дейін бір күн бұрын 

Мемлекеттік 
корпорацияға 

жеткізілуін 

қамтамасыз етеді; 

2) көрсетілетін 
қызметті 

алушының 

құжаттар 
топтамасын 

көрсетілетін 

қызметті берушіге 
тапсыруы үшін 

күтудің рұқсат 

етілген ең ұзақ 

уақыты - 20 минут, 
Мемлекеттік 

корпорацияға - 15 

минут; 
3) көрсетілетін 

қызметті берушіге 

көрсетілетін 

және кәсіптік 

орта білімнен 

кейінгі білімін 

аяқтамаған 

тұлғаларға 

анықтама беру. 



кейін көрсетілетін қызметке 

тапсырған құжаттар туралы 

алушыға қолхат беріледі. 
Мемлекеттік корпорацияда 

дайын құжаттарды беру жеке 

басын куәландыратын 
құжатты (немесе оның өкілі 

нотариалды куәландырылған 

сенімхат бойынша) ұсынған 
кезде қолхат негізінде жүзеге 

асырылады. 

Мемлекеттік корпорация 

нәтижені бір ай бойы 
сақтауды қамтамасыз етеді, 

содан кейін оларды әрі қарай 

сақтау үшін көрсетілетін 
қызметті берушіге береді. 
Көрсетілетін қызметті алушы 

Мемлекеттік корпорацияның 

өтініші бойынша бір айдан 
кейін жүгінген кезде 

көрсетілетін қызметті беруші 

дайын құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 

алушыға жеткізу үшін бір 

жұмыс күні ішінде 
Мемлекеттік корпорацияға 

жібереді. 

 

 

қызметті алушыға 

қызмет көрсетудің 

максималды  
уақыты - 30 минут, 

Мемлекеттік 

корпорацияда - 15 
минут. 

. 

6 Білім беру 

ұйымдарының типі 

бойынша 

студенттерді 

көшіру және қайта 

Республикасы 

Білім және 

ғылым  

Министрінің 

2015 жылғы  

20 қаңтар 

1)техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 
ұйымы 

колледждің оқу 

бөлімі (оқу 

Саржанова 

Гульнара 

Имашевна, 

жұм.тел. 

2381376, 

ұялы.тел. 

Ауысу үшін: 

Бір білім беру ұйымында бір 

мамандықтан екіншісіне 
немесе бір оқу нысанынан 

екіншісіне: 

1) білім алушының (заңды 

Көшіру кезінде:бір 

оқу ұйымында бір 

мамандықтан 
екіншісіне немесе 

бір оқу түрінен 

басқасына  

Осы 

Қағидалардың  

3, 4-

қосымшаларына 

сәйкес ауысу 

Көшіру немесе 

қайта алу 

демалыс 

уақытында 

жүргізіледі 
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алу № 19  

бұйрығы 

 

корпусының 

екінші қабаты) 

2) веб-портал 

"электронды 

үкімет" 

www.egov.kz 

(ары қарай – 

портал). 

 

87774276548 өкілінің) ауыстыру туралы 

еркін нысандағы өтініші. 

Бір білім беру ұйымынан басқа 
білім беру ұйымына: 

1) білім алушының (заңды 

өкілінің) ауыстыру туралы 
еркін нысандағы өтініші; 

2) білім алушының ауысып 

кететін білім беру ұйымы 
басшысының қолымен және 

мөрімен куәландырылған сынақ 

кітапшасының (немесе үлгерім 

кітапшасының) көшірмесі. 
Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білімнің 

білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын ұйымнан орта 

білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске 

асыратын ұйымға: 
1) білім алушының (заңды 

өкілінің) ауыстыру туралы 

еркін нысандағы өтініші; 
2) басқа білім беру ұйымына 

келгені туралы талон. 

Ақылы негізден мемлекеттік 
білім беру тапсырысы 

бойынша оқуға: 

1) білім алушының (заңды 

өкілінің) ауыстыру туралы 
еркін нысандағы өтініші; 

Бір оқу нысанынан басқа білім 

беру ұйымына басқа нысанға: 
1) білім алушының (заңды 

өкілінің) ауыстыру туралы 

еркін нысандағы өтініші; 

- 3 (үш) жұмыс 

күні;бір білім беру 

ұйымынан 
басқасына  

- 10 (он) жұмыс 

күні; техникалық 
және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білімнің білім беру 
бағдарламаларын 

іске асыратын 

ұйымнан, орта 

білімнің білім беру 
бағдарламаларын 

іске асыратын 

ұйымнан - 3 (үш) 
жұмыс күні; ақылы 

негізінен 

мемлекеттік білім 

беру тапсырысына  
оқыту үшін - 8 

(сегіз) жұмыс 

күні;оқудың бір 
түрінен екінші білім 

беру ұйымына ауысу 

- 10 (он) жұмыс 
күні; шетелдік оқу 

орнынан Қазақстан 

Республикасының 

оқу орнына 
ауыстыру немесе 

қайта қабылдау 

кезінде - 2 (екі) 
жұмыс күні; Қайта 

қабылдау:бұрын 

басқа білім беру 

немесе қайта 

қабылдау  

туралы 

хабарлама 

немесе нақты 

себептермен 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсетуден 

дәлелді бас 

тарту. Портал 

арқылы жүгінген 

кезде 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

нәтижесі 

көрсетілетін 

қызметті 

алушының «жеке 

кабинетіне» 

көрсетілетін 

қызметті 

берушінің 

уәкілетті 

тұлғасының 

электрондық 

цифрлық 

қолтаңбасымен 

(бұдан әрі - ЭЦҚ) 

куәландырылған 

электрондық 

құжат 

нысанында 

Кәмлетке 

толмаған білім 

алушылардың 

ата-

аналарының 

немесе 

олардың заңды 

тұлғаларының 

басқа жаққа 

көшу 

жағдайында, 

Егер 

растайтын 

құжаттар 

болса,онда 

демалыс емес 

уақыттарынд

а ауыса алады   
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2) білім алушының ауысып 

кететін білім беру ұйымы 

басшысының қолымен және 
мөрімен куәландырылған сынақ 

кітапшасының (немесе үлгерім 

кітапшасының) көшірмесі. 
Шетелдік білім беру ұйымынан 

Қазақстан Республикасының 

білім беру ұйымына ауыстыру 
немесе қайта қабылдау кезінде: 

1) меңгерілген оқу 

бағдарламалары туралы 

құжат (академиялық 
анықтама немесе 

транскрипт); 

2) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген 

тәртіппен Қазақстан 

Республикасында білім туралы 

құжаттарды тану рәсімінен 
өтетін алдыңғы білім деңгейін 

аяқтағаны туралы құжат; 

3) шетелдік білім беру 
ұйымдарына түсу кезіндегі 

түсу сынақтарының 

нәтижелері. 
Қайта қабылдау үшін: 

Бұрын білім алған білім алушы 

басқа білім беру ұйымына: 

1) қайта қабылданушының 
(заңды өкілінің) еркін 

нысандағы өтініші; 

2) "Білім алуды аяқтамаған 
адамдарға берілетін анықтама 

нысандарын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Білім 

ұйымында оқыған - 

10 (он) жұмыс күні; 

 
Семестр ішінде оқу 

ақысын 

төлемегендерді 
қайта алу  үшін 

қарызды өтеу 

кезінде: бір ай 
ішінде, төлемдік 

қарызды өтеу 

туралы құжатты 

ұсынған кезден 3 
жұмыс күн  ішінде;  

 

 
 

 

жолданады. Егер 

көрсетілетін 

қызметті алушы 

көрсетілген 

мерзімде 

мемлекеттік 

қызметтің 

нәтижесіне 

жүгінбесе, 

көрсетілетін 

қызметті беруші 

көрсетілетін 

қызметті алушы 

оны алғанға дейін 

оларды қабылдау 

орнында 

сақтауды 

қамтамасыз 

етеді. 

 

 

 

 

 



және ғылым министрінің 2009 

жылғы 12 маусымдағы № 

289 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 5717 болып 
тіркелген) бекітілген нысан 

бойынша білім алуды 

аяқтамаған адамдарға 
берілетін анықтаманың 

көшірмесі. 

Білім беру ұйымында оқу 

ақысын төлемегені үшін 
семестр ішінде оқудан 

шығарылған ақылы негізде 

оқитын білім алушылар оқудан 
шығарылған күннен бастап бір 

ай ішінде төлемақы бойынша 

қарызын өтеген жағдайда: 

1) қайта қабылданушының 
(заңды өкілінің) еркін 

нысандағы өтініші; 

2) төлем бойынша қарызын 
өтегені туралы құжат. 

Порталға: 

Ауыстыру үшін: 
Бір білім беру ұйымында бір 

мамандықтан екіншісіне 

немесе бір оқу нысанынан 

екіншісіне: 
1) білім алушының (заңды 

өкілінің), көрсетілетін 

қызметті алушының ЭЦҚ 
қойылған электрондық құжат 

нысанындағы ауыстыру 

туралы өтініші. 
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Бір білім беру ұйымынан басқа 

білім беру ұйымына: 

1) білім алушының (заңды 
өкілінің), көрсетілетін 

қызметті алушының ЭЦҚ 

қойылған электрондық құжат 
нысанындағы ауыстыру 

туралы өтініші; 

2) білім алушының ауысып 
кететін білім беру ұйымы 

басшысының қолымен және 

мөрімен куәландырылған сынақ 

кітапшасының (немесе үлгерім 
кітапшасының) электрондық 

көшірмесі. 

Техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі білімнің 

білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ұйымнан орта 

білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске 

асыратын ұйымға: 

1) білім алушының (заңды 
өкілінің), көрсетілетін 

қызметті алушының ЭЦҚ 

қойылған электрондық құжат 
нысанындағы ауыстыру 

туралы өтініші; 

2) басқа білім беру ұйымына 

келгені туралы талонның 
электрондық көшірмесі. 

Ақылы негізден мемлекеттік 

білім беру тапсырысы 
бойынша оқуға: 

1) білім алушының (заңды 

өкілінің), көрсетілетін 



қызметті алушының ЭЦҚ 

қойылған электрондық құжат 

нысанындағы ауыстыру 
туралы өтініші; 

Бір оқу нысанынан басқа білім 

беру ұйымына басқа нысанға: 
1) білім алушының (заңды 

өкілінің), көрсетілетін 

қызметті алушының ЭЦҚ 
қойылған электрондық құжат 

нысанындағы ауыстыру 

туралы өтініші; 

2) білім алушының ауысып 
кететін білім беру ұйымы 

басшысының қолымен және 

мөрімен куәландырылған сынақ 
кітапшасының (немесе үлгерім 

кітапшасының) электрондық 

көшірмесі. 

Шетелдік білім беру ұйымынан 
Қазақстан Республикасының 

білім беру ұйымына ауыстыру 

немесе қайта қабылдау кезінде: 
1) меңгерілген оқу 

бағдарламалары туралы 

құжаттың (академиялық 
анықтама немесе транскрипт) 

электрондық көшірмесі; 

2) Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген 
тәртіппен Қазақстан 

Республикасында білім туралы 

құжаттарды тану рәсімінен 
өтетін алдыңғы білім деңгейін 

аяқтағаны туралы құжаттың 

электрондық көшірмесі; 



3) шетелдік білім беру 

ұйымдарына түсу кезіндегі 

түсу сынақтары 
нәтижелерінің электрондық 

көшірмесі. 

Қайта қабылдау үшін: 
Бұрын білім алған білім алушы 

басқа білім беру ұйымына: 

1) қайта қабылданушының 
(заңды өкілінің), көрсетілетін 

қызметті алушының ЭЦҚ 

қойылған электрондық құжат 

нысанындағы өтініші; 
2) "Білім алуды аяқтамаған 

адамдарға берілетін анықтама 

нысандарын бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2009 

жылғы 12 маусымдағы № 

289 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 5717 болып 
тіркелген) бекітілген нысан 

бойынша білім алуды 

аяқтамаған адамдарға 
берілетін анықтаманың 

электрондық көшірмесі. 

Білім беру ұйымында оқу 

ақысын төлемегені үшін 
семестр ішінде оқудан 

шығарылған ақылы негізде 

оқитын білім алушылар оқудан 
шығарылған күннен бастап бір 

ай ішінде төлемақы бойынша 

қарызын өтеген жағдайда: 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005717_#z1


1) қайта қабылданушының 

(заңды өкілінің), көрсетілетін 

қызметті алушының ЭЦҚ 
қойылған электрондық құжат 

нысанындағы өтініші; 

2) төлем бойынша қарызын 
өтегені туралы құжаттың 

электрондық көшірмесі. 

Жеке басты куәландыратын 
құжаттар туралы 

мәліметтерді көрсетілетін 

қызметті беруші мемлекеттік 

органдардың тиісті 
мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерінен портал арқылы 

алады. 
Егер Қазақстан 

Республикасының заңдарында 

өзгеше көзделмесе, 

көрсетілетін қызметті алушы 
көрсетілетін қызметті 

берушіге мемлекеттік 

қызметтер көрсету кезінде 
ақпараттық жүйелерде 

қамтылған, заңмен қорғалатын 

құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға 

келісім береді. 

 

 

 

7 Бастауыш, негізгі 

орта, жалпы орта, 

техникалық және 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

1) қызмет 

көрсетуші 

канцеляриясы: 

Литвинова 

Ольга 

Ивановна, 

 Қызмет көрсетушіге немесе 
Мемлекеттік   

корпорацияға: 

Мемлекеттік 
қызмет көрсетудің 

осы 

Қағидалардың 

10-қосымшасына 
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кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім 

беру 

бағдарламаларын 

іске асыратын 

педагог 

қызметкерлер мен 

білім беру 

ұйымдарының 

баламаларын 

біліктілік 

санаттарын 

көтеру(растау) 

туралы 

аттестаттауға  

құжаттарды 

қабылдау 

ғылым 

Министрінің 

2016 жылғы  

27 

қаңтардағы 

№ 83 бұйрығы 

колледж 

директорының  

оқу-

әдістемелік 

жұмысы 

жөніндегі 

орынбасары 

(жалпы білім 

беру болгының 

3  қабаты); 

2)Делдалдық 

емес«Мемлеке

ттік 

корпорация " 

Үкімет 

азаматтар 

үшін»ары 

(қарай-

Мемлекеттік 

корпорация), 

қызмет 

көрсету 

 

 

 

жұм.тел. 

2381381, 

ұялы.тел. 

87777050811 

1) өтініш; 

2) жеке басын куәландыратын 

құжаттың көшірмесі; 
3) білім туралы диплом 

көшірмесі; 

4) Біліктілікті жоғарлату 
туралы құжаттың көшірмесі; 

5) қызметкердің еңбек 

қызметін растайтын 
құжаттың көшірмесі; 

6) бұрын берілген біліктілік 

санаты туралы куәліктің 

көшірмесі (жоғары оқу орнынан 
ауысқан және біліктілік 

санаттары жоқ педагог 

қызметкерлерді қоспағанда); 
7) білім беру саласындағы 

уәкілетті органмен келісілген 

бағдарламалар бойынша 

үздіксіз білім беру курстарын 
аяқтағаны туралы 

сертификат; 

8)  білім беру саласындағы 
уәкілетті орган айқындайтын, 

ұлттық біліктілік тестін 

өткізуге жауапты,  ұлттық 
біліктілік тестін тапсыру 

туралы қызметкердің қолымен 

және ұйымның мөрімен 

расталған құжат; 
9) студенттердің / 

оқушылардың жетістіктерін 

растайтын құжаттар 
((орталықтары) әдіскерлер 

әдіскерлер кабинетінен 

басқалары, 

мерзімдері: 

1) көрсетілетін 

қызметті беруші 

арқылы жүгінген 

кезде – 20 минут; 

2) көрсетілетін 

қызметті берушінің 

орналасқан жері 
бойынша 

Мемлекеттік 

корпорацияға 

жүгінген кезде – 3 

(үш) жұмыс күні; 

3) көрсетілетін 

қызметті берушінің 

орналасқан жері 
бойынша емес 

Мемлекеттік 

корпорацияға 

жүгінген кезде – 7 

(жеті) жұмыс күні; 

4) портал арқылы – 

1 (бір) жұмыс күні. 

Мемлекеттік 

корпорацияға 
жүгінген кезде 

қабылдау күні 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді. 

сәйкес  немесе 

мемлекеттік 

қызметтерді 

қамтамасыз ету 

үшін дәлелді бас 

тарту 

мұғалімдер үшін 

біліктілік 

санаты 

тағайындау үшін 

өтініш (растау) 

қабылдау туралы 

қолхат беру. 
Мемлекеттік 

корпорацияда 

дайын 

құжаттарды 

беру тиісті 

құжаттарды 

қабылдау туралы 

қолхат негізінде, 

жеке басын 

куәландыратын 

құжатты 

(немесе оның 

өкілі нотариалды 

куәландырылған 

сенімхат 

бойынша) 

ұсынғаннан кейін 

жүзеге 

асырылады. 
Өтініш 

берушінің 
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ПМПКоқытушыларын 

қоспағанда); 

10) кәсіби жетістіктерін  және 
тәжірибені жалпылауды 

растайтын құжаттар ; 

11) сабақты / сабақты бақылау 
парақтары (ПМПК 

мұғалімдерін қоспағанда); 

3) -11) тармақтарда 
көрсетілген құжаттар 

түпнұсқалармен және 

көшірмелермен қамтамасыз 

етіледі, тексерілгеннен кейін 
түпнұсқалары өтініш берушіге 

қайтарылады.Сонымен қатар, 

келесі құжаттар ұсынылады: 
Әдіскерлер кабинеттері үшін 

(орталықтарға)  - жобаларға, 

инновациялық, эксперименттік 

іс-шараларға қатысуды, 
әзірленген оқу материалдарын 

растайтын жарияланымды 

құжаттары; 
Жалпы орта, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарының 
оқытушылары үшін - біліктілік 

санаттарын тағайындау 

арасындағы кезең ішіндегі білім 

алушылардың білім сапасының 
көрсеткіштері, оның ішінде оқу 

жетістіктерін сырттай 

бағалау нәтижелері және 
(немесе) ағымдық және 

(немесе) қорытынды 

аттестаттау, білім беру 

1) Мемлекеттік 

корпорацияға 

құжаттар 
топтамасын 

тапсыру үшін 

күтудің рұқсат 
етілген ең ұзақ 

уақыты - 20 

(жиырма) минут; 

2) мемлекеттік 

корпорацияда 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 

қызмет көрсетудің 
рұқсат етілген ең 

ұзақ уақыты-20 

(жиырма) минут. 

(өкілдің) сұрансы 

болмауына 

байланысты 

уақытында 

берілмеген 

құжаттар бір ай 

ішінде 

Мемлекеттік 

корпорацияда 

сақталады, осы 

мерзім 

аяқталғаннан 

кейін олар талап 

етілмеген 

ретінде 

көрсетілетін 

қызметті 

берушіге 

қайтарылады. 
Көрсетілетін 

қызметті алушы 

бір айдан кейін 

жүгінген кезде, 

Мемлекеттік 

корпорацияның 

өтініші бойынша 

көрсетілетін 

қызметті беруші 

дайын 

құжаттарды 

көрсетілетін 

қызметті 

алушыға жеткізу 

үшін бір жұмыс 



ұйымы басшысының мөрімен 

және қолымен расталады; 
Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту ұйымдарының 

мұғалімдері үшін - білім беру 

ұйымы басшысының мөрімен 
және қолымен расталған 

дағдыларды қалыптастыру 

көрсеткіштері; Қосымша білім 
беру ұйымдарының 

оқытушылары үшін - білім беру 

ұйымы басшысының мөрімен 

және қолымен куәландырылған 
студенттердің, оқушылардың 

таңдаған білім беру 

бағдарламасын игеру 
көрсеткіштері; Арнайы білім 

беру ұйымдарының 

оқытушылары үшін, білім беру 

ұйымдарындағы арнайы 
сыныптар (топтар) (ПМПК 

мұғалімдерін қоспағанда) - 

жеке даму бағдарламасын 
жүзеге асырудағы маманның 

көрсеткіштері; Көрсетілетін 

қызметті беруші және 
Мемлекеттік корпорация 

қызметкері, егер Қазақстан 

Республикасының заңдарында 

басқасы қарастырылмаса, 
көрсетілетін қызметті 

алушының ақпараттық 

жүйелерде сақталатын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын 

мәліметтерді мемлекеттік 

қызметтерді көрсетуге 

күні ішінде 

Мемлекеттік 

корпорацияға 

жібереді. 

 

 



пайдалануға келісімін алады. 

8 Техникалық және 

кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі 

және жоғары білім 

беру ұйымдарының 
студенттері мен 

оқушыларына, 

 жекелеген 

санаттағы, сондай-

ақ қамқорлыққа 

және 

қамқоршылыққа 

алынған адамдарға 

ақысыз тамақ беру 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

Министрінің 

2020 жылғы  4 

мамыр 

№ 180 

бұйрығы 
 

1) 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 

концеляриясы:
директордың 

тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасарыны
ң кабинеті 

(жалпы білім 

беретін блок 3-
қабаты); 

2)Делдалдық 

емес«Мемлеке

ттік 

корпорация " 

Үкімет 

азаматтар 

үшін»ары 

(қарай-

Мемлекеттік 

корпорация), 

қызмет 

көрсету, 

3) веб-портал 

"электронды 

үкімет" 

www.egov.kz 

(ары қарай – 

портал). 

 

Жумагулова 

Гульхан 

Алимхановна, 

раб.тел.: 

2381374 

Мемлекеттік корпорацияға 

немесе қызмет көрсетушіге: 
1)белгіленген формада өтініші 

беру; 

2) туу туралы куәлік - көп 
балалы отбасылардың 

балалары үшін (егер 2007 

жылдың 13 тамызына дейін 

туылған болса); 
3) қамқоршылықты 

(қорғаншылықты), 

патронаттық тәрбиені 
дәлелдейтін - жетімдерге және 

ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға, отбасында 

тәрбиеленетін балалар туралы 
анықтамалар; 

4) мүгедектік туралы 

анықтамалар - бала кезінен 
мүгедектерге, мүгедек -

балаларға немесе психикалық, 

медициналық-педагогикалық 
кеңестердің қорытындылары 

бойынша - мүмкіндігі жектеулі  

бар балалар үшін; 

5) өтініш берушінің 
(отбасының) атаулы 

әлеуметтік көмек алуға құқығы 

бар отбасылардың балаларына 
жергілікті атқарушы органдар 

беретін мемлекеттік атаулы 

әлеуметтік көмек алушыларға 
жататындығын растайтын 

анықтамалар; 

 6) алатын табыстар туралы 

1)құжаттар 

топтамасын 
көрсетілетін 

қызметті берушіге, 

Мемлекеттік 
корпорацияға 

тапсырған күннен 

бастап - 5 жұмыс 

күні; Мемлекеттік 
корпорацияға 

жүгінген кезде, 

қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 

мерзіміне кірмейді. 
Көрсетілетін 
қызметті беруші 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 
нәтижесінің 

мемлекеттік 

қызметті көрсету 
мерзімі аяқталғанға 

дейін бір күн бұрын 

Мемлекеттік 

корпорацияға 
жеткізілуін 

қамтамасыз етеді; 
2) көрсетілетін 
қызметті берушіге 

құжаттар 

топтамасын жеке 
тұлғаларға (бұдан 

әрі - көрсетілетін 

қызметті алушы) 

Тегін тамақтану  

немесе осы 
мемлекеттік 

қызмет 

стандартының 
9-тармағында 

көзделген 

жағдайларда 

және негіздер 
бойынша 

мемлекеттік 

қызметті 
көрсетуден бас 

тарту туралы 

хабарлама 

жауап. 
Порталда 

мемлекеттік 

қызметтерді 
көрсету 

нәтижесі 

жіберіледі және 
көрсетілетін 

қызметті 

алушының «жеке 

кабинетінде» 
сақталады. 
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 мәліметтер (жұмыс істейтін 

ата-аналардың немесе оларды 

алмастыратындардың 
жалақысы, кәсіпкерлік 

қызметтен және басқа 

қызметтен алынған кірістер, 
балалар мен басқа 

асырауындағыларға алимент 

түрінде табыс) - жан басына 
шаққандағы мемлекеттік 

атаулы әлеуметтік көмек 

алмаған отбасылардың 

балалары үшін күнкөріс 
деңгейінен төмен кірістер. 

Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білімнің 
білім беру бағдарламаларына 

қабылданған, білікті 

жұмысшыларды даярлауды 

қамтамасыз ететін, сондай-ақ 
2017-2021 жылға арналған 

Өнімді жұмыспен қамтуды 

және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту мемлекеттік 

бағдарламасының бірінші 

бағыты бойынша еңбек 
нарығының қажеттіліктерін 

ескере отырып, техникалық 

және кәсіптік білімі бар 

мамандар даярлауға жіберілген 
студенттер үшін, «Еңбек», 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2018 жылғы 13 
қарашадағы № 746 қаулысымен 

бекітілген: 

1)бекітілген формадағы 

минималды  күту  

уақыты - 20 минут, 

Мемлекеттік 
корпорацияға - 15 

минут; 3) 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсесі арқылы 

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

қызмет көрсетудің 

максималды уақыты 

- 30 минут, 
Мемлекеттік 

корпорация арқылы - 

15 минут. 



өтініш; 

2)оқу орнына қабылданған 

туралы бұйрық.  
2,3,4-тармақтарда аталған 

құжаттар түпнұсқалар мен 

көшірмелерде ұсынылады, 
салыстырылғаннан кейін 

түпнұсқалары өтініш берушіге 

қайтарылады. 
Порталда: 

1)бекітілген формадағы 

өтініш; ; 

2) ) туу туралы куәлік - көп 
балалы отбасылардың 

балалары үшін (егер 2007 

жылдың 13 тамызына дейін 
туылған болса);  

3) қорғаншылықты 

(қамқоршылықты), 

патронаттық тәрбиені 
дәлелдейтін - жетім балалар 

мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған 
балалар үшін, отбасында 

тәрбиеленетіндер туралы 

электрондық анықтама; 
4) мүгедектік туралы 

электронды анықтамалар - 

мүгедектерге және бала кезінен 

мүгедектерге, мүгедек 
балаларға немесе психикалық, 

медициналық-педагогикалық 

кеңестердің электронды 
қорытындысы,  мүмкіндігі 

шектеулі балаларға үшін; 

5) өтініш берушінің 



(отбасының) атаулы 

әлеуметтік көмек алуға құқығы 

бар отбасылардың балаларына 
жергілікті атқарушы органдар 

көрсететін мемлекеттік 

атаулы әлеуметтік көмек 
алушыларға жататындығын 

растайтын электрондық 

анықтамалар; 
6) алатын табыстар туралы 

мәліметтер (жұмыс істейтін 

ата-аналардың немесе оларды 

алмастыратындардың 
жалақысы, кәсіпкерлік 

қызметтен және басқа 

қызметтен алынған кірістер, 
балалар мен басқа 

асырауындағыларға алимент 

түрінде табыс) - жан басына 

шаққандағы мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмек 

алмаған отбасылардың 

балалары үшін күнкөріс 
деңгейінен төмен кірістер. 

Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білімнің 
білім беру бағдарламаларына 

қабылданған, білікті 

жұмысшыларды даярлауды 

қамтамасыз ететін, сондай-ақ 
2017-2021 жылға арналған 

Өнімді жұмыспен қамтуды 

және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту мемлекеттік 

бағдарламасының бірінші 

бағыты бойынша еңбек 
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нарығының қажеттіліктерін 

ескере отырып, техникалық 

және кәсіптік білімі бар 
мамандар даярлауға жіберілген 

студенттер үшін, «Еңбек», 

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2018 жылғы 13 

қарашадағы № 746 қаулысымен 

бекітілген: 
1)бекітілген формадағы 

өтініш; 

2)оқу орнына қабылданған 

туралы бұйрық; 

Жеке басын куәландыратын 

құжат, қамқоршылық (патронаттық), патронаттық тәрбие - жетім балалар мен ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасында тәрбиеленетін балалар үшін өтініш берушінің 

(отбасы) жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

алушыларға жататындығын растайтын құжаттар, атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы 

бар отбасылардың балалары, көрсетілетін қызметті алушы, егер бар болса, көрсетілетін 

қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі  

ар арқылы алады. 

 

Жоғарыда көрсетілген барлық мемлекеттік қызметтерді колледж тегін  түрінде ұсынады. 

Құжаттарды қабылдау және беру колледждің жұмыс уақытында (дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 09.00-дан 

17.00-ге дейін ,түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін, сенбіде сағат 09.00-дан 14.00-ге дейін) жүргізіледі. 

Егер сіз лауазымды тұлғамен мына жағдайда соқтығысып қалсаңыз: көрсетілген тізімнен жоғары құжаттарды 

талап етсе, мемлекеттік қызметтерді ұсыну шарттарын бұзса, жоғарыда аталған мемлекеттік қызметтерді ұсыну 

үшін ақы белгілесе, мемлекеттік қызметтерді ұсынудан негізсіз бас тартса, онда 2381376 телефоны бойынша немесе  

колледжде мемлекеттік қызмет көрсетуді бақылауға  жауапты Елена Аркадьевна Передерийге хабарласыңыз 

 

 

 
 


