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Министерство образования и науки Республики
Казахстан

«Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығына өзгерістер енгізу
туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығына (Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11184 болып
тіркелген, «Әділет» Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
ақпараттық-құқықтық актілер жүйесінде 2015 жылғы 18 маусымда жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жетім балаға (жетім балаларға) және атаанасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе
қорғаншылық белгілеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Астана, Алматы және Шымкент қалаларының,
аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы
органдары (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру:

«РҚАО» РМК лауазымды тұлғаның ЭЦҚ мәліметі бар QR-код

ҚР НҚА ЭББ-гі нақты
құжатқа сілтеу QR-коды
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1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының
коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал)
арқылы жүзеге асырылады.
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттарды тапсырған сәттен бастап, сондайақ портал арқылы өтініш берген кезде - 19 (он тоғыз) жұмыс күні;
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік
қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін бір тәуліктен кешіктірмей көрсетілетін
мемлекеттік қызметтердің нәтижесін Мемлекеттік корпорацияға жеткізуді
қамтамасыз етеді.
2) Мемлекеттік корпорацияда құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат
берілетін ең ұзақ уақыты – 15 минут;
3) Мемлекеттік корпорацияның қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ
уақыты – 15 минут.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетудің нәтижесі - осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу туралы Астана, Алматы және
Шымкент қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қала
әкімдігінің қаулысы не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10тармағында көрсетілген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас
тарту туралы дәлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық және
(немесе) қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету
нәтижесі үшін қағаз жеткізгіште өтініш берген жағдайда мемлекеттік қызмет
көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып шығарылады,
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен
расталады.
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Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған
электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;
8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияда: еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі және
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбіні қоса алғанда белгіленген
жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін, түскі үзіліссіз.
Қабылдау «электрондық» кезек тәртібімен, көрсетілетін қызметті
алушының тіркелген жері бойынша немесе қамқорлыққа мұқтаж кәмелетке
толмаған баланың тіркелген жері бойынша жеделдетілген қызмет көрсетусіз
жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық кезекті «брондауға» болады;
2) порталда: жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық
үзілістерді қоспағанда тәулік бойы (Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан
кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген жағдайда өтінішті қабылдау және
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күнімен жүзеге
асырылады).
9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
Мемлекеттік корпорацияда:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес
нысан бойынша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат (жеке
басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) егер некеде тұрған жағдайда, жұбайының (зайыбының) нотариалды
расталған келісімі;
4) көрсетілетін қызметті алушының және егер некеде тұрса, жұбайының
(зайыбының) «Адамның бала асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе
қамқоршылыққа, патронатқа қабылдап алуы мүмкін болмайтын аурулардың
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тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 692 бұйрығымен
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 12127 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 692 бұйрық) бекітілген
тізбеге сәйкес ауруының жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы туралы
анықтама, сондай-ақ «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық
құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 907
бұйрық) бекітілген нысанға сәйкес наркологиялық және психиатриялық
диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мәліметтің жоқтығы туралы
анықтама;
5) 2008 жылға дейін Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған
немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы куәліктің көшірмесі
(түпнұсқасы сәйкестендіру үшін талап етіледі);
6) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс
жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі (түпнұсқасы
сәйкестендіру үшін талап етіледі);
7) балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығының
жоқтығын растайтын құжаттардың (қайтыс болуы туралы куәлік, ата-ананы атаана құқықтарынан айыру, олардың ата-ана құқықтарын шектеу, ата-анасын
хабарсыз кетті, әрекетке қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шектелген) деп тану, оларды
қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі, ата-анасының бас бостандығынан
айыру орындарында жазасын өтеуi туралы сот үкімі, ата-аналардың іздестірілуін,
баланың (балалардың) ата-анасынан айырып алынғанын, ата-анасының денсаулық
сақтау ұйымдарында ұзақ мерзімді емделуін растайтын құжаттар, баланың
(балалардың) әдейі тасталғаны туралы акті, баладан (балалардан) бас тарту
туралы өтініш, анасының нұсқауы бойынша жазылған әкесі туралы мәлімет,
«Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді, азаматтық хал актілері
жазбаларына өзгерістер енгізу, қалпына келтіруді, жоюды ұйымдастыру ережесін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 28
ақпандағы № 112 бұйрығымен (бұдан әрі – № 112 бұйрық) (нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелген)
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бекітілген нысан бойынша туу туралы анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз
туылған жағдайда) көшiрмелері;
8) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) егер некеде тұрған болса,
жұбайының (зайыбының) табысы туралы мәліметтер;
9) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) жұбайының (зайыбының)
тұрғын үйді пайдалану құқығын растайтын құжаттардың көшірмесі (тұрғын үйге
меншік құқығы болмаған жағдайда);
10) (он жасқа толған жағдайда) баланың (балалардың) пікірі.
Құжаттар тексеру үшін түпнұсқада ұсынылады, содан кейін түпнұсқалар
қызмет алушыға қайтарылады;
порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен немесе бір рет
пайдаланатын құпиясөзбен куәландырылған, көрсетілетін қызметті алушының
ұялы байланыс операторы ұсынған абоненттік нөмірі порталдың есеп жазбасына
тіркелген және қосылған жағдайда, электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) егер некеде тұрған жағдайда, жұбайының (зайыбының) нотариалды
расталған келісімнің электрондық көшірмесі;
3) көрсетілетін қызметті алушының және егер некеде тұрса, жұбайының
(зайыбының) «Адамның бала асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе
қамқоршылыққа, патронатқа қабылдап алуы мүмкін болмайтын аурулардың
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 692 бұйрығымен
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 12127 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 692 бұйрық) бекітілген
тізбеге сәйкес ауруының жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы туралы
анықтама, сондай-ақ «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық
құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (бұдан әрі– № 907
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бұйрық) бекітілген нысанға сәйкес наркологиялық және психиатриялық
диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мәліметтің жоқтығы туралы
анықтаманың электрондық көшірмесі;
4) 2008 жылға дейін Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған
немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы куәліктің электрондық
көшірмесі (түпнұсқасы сәйкестендіру үшін талап етіледі);
5) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс
жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің электрондық көшірмесі
(түпнұсқасы сәйкестендіру үшін талап етіледі);
6) балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығының
жоқтығын растайтын құжаттардың (қайтыс болуы туралы куәлік, ата-ананы атаана құқықтарынан айыру, олардың ата-ана құқықтарын шектеу, ата-анасын
хабарсыз кетті, әрекетке қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шектелген) деп тану, оларды
қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі, ата-анасының бас бостандығынан
айыру орындарында жазасын өтеуi туралы сот үкімі, ата-аналардың іздестірілуін,
баланың (балалардың) ата-анасынан айырып алынғанын, ата-анасының денсаулық
сақтау ұйымдарында ұзақ мерзімді емделуін растайтын құжаттар, баланың
(балалардың) әдейі тасталғаны туралы акті, баладан (балалардан) бас тарту
туралы өтініш, анасының нұсқауы бойынша жазылған әкесі туралы мәлімет,
«Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді, азаматтық хал актілері
жазбаларына өзгерістер енгізу, қалпына келтіруді, жоюды ұйымдастыру ережесін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 28
ақпандағы № 112 бұйрығымен (бұдан әрі – № 112 бұйрық) (нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелген)
бекітілген нысан бойынша туу туралы анықтаманың (2008 жылға дейін бала
некесіз туылған жағдайда) электрондық көшiрмелері;
7) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) егер некеде тұрған болса,
жұбайының (зайыбының) табысы туралы мәліметтерінің электрондық
көшірмелері;
8) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) жұбайының (зайыбының)
тұрғын үйді пайдалану құқығын растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі
(тұрғын үйге меншік құқығы болмаған жағдайда);
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9) (он жасқа толған жағдайда) баланың (балалардың) пікірінің электрондық
көшірмесі.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды ұсыну кезінде
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті
көрсету үшін сұранысты қабылдау, сондай-ақ хабарлама туралы мәртебе
көрсетіледі.
Бала (балалар) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру ұйымдарында тұрған жағдайда баланың
(балалардың) туу туралы куәлігін және көрсетілетін қызметті беруші мен
Мемлекеттік корпорацияға тапсырылатын тізбенің 7) тармақшасында көрсетілген
құжаттарды ұсыну талап етілмейді.
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын құжаттары,
баланың туу туралы куәлігі (бала 2007 жылғы 13 тамыздан кейін туылған
жағдайда), туу туралы анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз туылған
жағдайда), некеге тұру туралы куәлік (2008 жылдан кейін некеге тұрған жағдайда)
туралы мәліметтерді, көрсетілетін қызметті алушының және егер көрсетілетін
қызметті алушы некеде тұрған болса, жұбайының (зайыбының)
сотталғандығының болуы не болмауы туралы анықтаманы, қызметті алушының
және егер некеде тұрған болса, жұбайының (зайыбының) тұрғын үйге меншік
құқығының бар екендігін растайтын құжаттарды, қызметті алушының мекенжайы
туралы анықтамасын көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері мемлекеттік қызмет көрсету кезінде
заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді
пайдалануға көрсетілген қызметті алушының келісімін алады.
Осы стандартқа 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баланы тәрбиелеуге
үміткер адамның тұрғын үй-тұрмыстық жағдайын тексеріп-қарау актісі жоғарыда
аталған құжаттар ұсынылғаннан кейін күнтізбелік үш жұмыс күн ішінде
көрсетілетін қызметті берушімен дайындалады.
Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін
қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді.
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Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куәлігін (не
нотариалды расталған сенімхат бойынша оның өкілі) ұсыну кезінде құжаттарды
қабылдау туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік корпорация бір ай ішінде нәтижені сақтауды қамтамасыз етеді,
содан кейін оны көрсетілетін қызметті берушіге одан әрі сақтау үшін тапсырады.
Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда
Мемлекеттік корпорацияның сұранысы бойынша көрсетілетін қызметті беруші
бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру
үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.
Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің сұранысын қабылдау туралы,
сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні және уақыты
көрсетілген хабарлама жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 9-тармағына сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған
және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда,
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.»;
12 және 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің: www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурсында;
3) www.egov.kz порталында орналасқан.
13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен
мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде, порталдағы
«жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777
арқылы алады.
Қажет болған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы «Жетім қалған баланы
(жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы
(балаларды) күтіп-бағуға қорғаншыларға немесе қамқоршыларға жәрдемақы
төлеуді тағайындау туралы» мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу туралы
өтінішті бір мезгілде ұсынады.»;
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көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне
иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен немесе бір рет
пайдаланатын құпиясөзбен куәландырылған, көрсетілетін қызметті алушының
ұялы байланыс операторы ұсынған абоненттік нөмірі порталдың есеп жазбасына
тіркелген және қосылған жағдайда, электрондық құжат осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес кәмелетке толмаған
балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу
үшін нысан бойынша өтініш;
2) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс
жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің электрондық көшірмесі;
3) мәмілелерді ресімдеуге жұбайының (зайыбының) атынан нотариус
куәландырған келісімі немесе баланың (балалардың) заңды өкілінің келісімі
(мүлік ортақ болған жағдайда), қайтыс болуы туралы куәлік (қайтыс болған
жағдайда) «Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді, азаматтық хал актілері
жазбаларына өзгерістер енгізу, қалпына келтіруді, жоюды ұйымдастыру ережесін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 28
ақпандағы № 112 бұйрығымен (бұдан әрі - № 112 бұйрық) (нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелген) бекітілген
нысан бойынша туу туралы анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз туылған
жағдайда) электрондық көшiрмелері;
4) заң бойынша мұрагерлікке құқығы туралы куәліктің электрондық
көшірмесі (нотариустан) (заң бойынша мұрагерлікке құқық алған жағдайда);
5) мүліктің болуын растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі.
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын құжаттарының,
баланың туу туралы куәлігінің мәліметтерін (бала 2007 жылғы 13 тамыздан кейін
туылған жағдайда), некеге тұру немесе бұзу туралы куәлік (2008 жылдан кейін
некеге тұрған немесе бұзған жағдайда), мүліктің болуын растайтын құжаттар, туу
туралы анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз туылған жағдайда),
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қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтама (қорғаншыларға) туралы
мәліметтерді көрсетілетін қызметті алушы «электрондық үкімет» шлюзі арқылы
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, қызмет
беруші қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық
жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға көрсетілген қызметті алушының келісімін
алады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды ұсыну кезінде
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті
көрсету үшін сұранысты қабылдау, сондай-ақ хабарлама туралы мәртебе
көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 9-тармағына сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған
және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда,
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шалғайдағы ауылдық жерлерде тұратын
балаларға арналған жалпы білім беретін мекемелерге және үйге тегін
тасымалдауды қамтамасыз ету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
3, 4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті кент, ауыл, ауылдық округтың әкімі
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының
коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
3) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал)
арқылы жүзеге асырылады.
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге және Мемлекеттік
корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ портал
арқылы өтініш берген кезде – 5 (бес) жұмыс күні.
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Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік
қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін бір тәуліктен кешіктірмей көрсетілетін
мемлекеттік қызметтердің нәтижесін Мемлекеттік корпорацияға жеткізуді
қамтамасыз етеді;
2) көрсетілетін қызметті берушіде немесе Мемлекеттік корпорацияда
құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 15 минут;
3) көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең
ұзақ уақыты – 30 минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз жүзінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жалпы білім беру
ұйымдарына және кері қарай үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну туралы
анықтама не осы мемлекеттік қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген
негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны – қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету
нәтижесі үшін қағаз жеткізгіште өтініш берген жағдайда мемлекеттік қызмет
көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып шығарылады,
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен
расталады.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған
электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;
8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші: Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі аралықтағы түскі
үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
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Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін
беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі аралықтағы түскі үзіліспен сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүзеге асырылады. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек
тәртібімен, алдын ала жазылусыз және жедел қызмет көрсетусіз жүргізіледі;
2) Мемлекеттік корпорацияда: еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі және
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбіні қоса алғанда белгіленген
жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін, түскі үзіліссіз.
Қабылдау «электрондық» кезек тәртібімен, қорғаншылық немесе
қамқоршылықты қажет ететін адамның тұрғылықты жері бойынша не
қамқорлыққа жататын мүліктің орналасқан жері бойынша жеделдетілген қызмет
көрсетусіз жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық кезекті «брондауға»
болады;
3) порталда: жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық
үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан
кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген жағдайда өтінішті қабылдау және
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күнімен жүзеге
асырылады).
9. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге және
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін
қажетті құжаттардың тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес
нысан бойынша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат (жеке
басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс
жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігі;
4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес
нысан бойынша оқу орнынан анықтама.
Құжаттар салыстыру үшiн түпнұсқада ұсынылады, содан кейiн түпнұсқалар
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады;
порталда:
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1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен немесе бір рет
пайдаланатын құпиясөзбен куәландырылған, көрсетілетін қызметті алушының
ұялы байланыс операторы ұсынған абоненттік нөмірі порталдың есеп жазбасына
тіркелген және қосылған жағдайда, электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) оқу орнынан анықтаманың электронды көшірмесі.
Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күнін және уақытын
көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге сұраудың қабылданғаны туралы
хабарлама жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын құжаттарының,
баланың туу туралы куәлігінің мәліметтерін (бала 2007 жылғы 13 тамыздан кейін
туылған жағдайда) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері «электрондық
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйеден алады.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
көрсетілетін қызметті беруші және Мемлекеттік корпорацияның қызметкері
мемлекеттік қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын,
ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға келісім алады.
Көрсетілетін қызметті беруші немесе Мемлекеттік корпорация арқылы
құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың
қабылданғаны туралы қолхат береді.
Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куәлігін (не
нотариалды расталған сенімхат бойынша оның өкілі) ұсыну кезінде құжаттарды
қабылдау туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік корпорация бір ай ішінде нәтижені сақтауды қамтамасыз етеді,
содан кейін оны көрсетілетін қызметті берушіге одан әрі сақтау үшін тапсырады.
Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда
Мемлекеттік корпорацияның сұранысы бойынша көрсетілетін қызметті беруші
бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру
үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 9-тармағына сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған
және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда,
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Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан
бойынша қолхат береді.»;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің: www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурсында;
3) www.egov.kz порталында орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі
білім алушылар мен тәрбиенушілердің жекелеген санаттарына қала сыртындағы
және мектеп жанындағы лагерьлерде демалуы үшін құжаттар қабылдау және
жолдама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
3, 4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана, Алматы және
Шымкент қалаларының, аудандардың және қалалардың жергілікті атқарушы
органдары, білім беру ұйымдары (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші)
көрсетеді.
Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының
коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
3) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал)
арқылы жүзеге асырылады.
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға құжаттарды
тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ портал арқылы өтініш берген кезде – 5 (бес)
жұмыс күні.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік
қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін бір тәуліктен кешіктірмей көрсетілетін
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мемлекеттік қызметтердің нәтижесін Мемлекеттік корпорацияға жеткізуді
қамтамасыз етеді;
2) көрсетілетін қызметті берушіде немесе Мемлекеттік корпорацияда
құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 15 минут;
3) көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең
ұзақ уақыты – 30 минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз жүзінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі - қала сыртындағы және мектеп
жанындағы лагерьлерге жолдама не осы мемлекеттік қызмет стандартының 10тармағында көрсетілген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас
тарту туралы дәлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру нысаны - қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету
нәтижесі үшін қағаз жеткізгіште өтініш берген жағдайда мемлекеттік қызмет
көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып шығарылады,
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен
расталады.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған
электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;
8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші: Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі аралықтағы түскі
үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
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Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін
беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі аралықтағы түскі үзіліспен сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызмет кезек тәртібімен, алдын
ала жазылусыз және жедел қызмет көрсетусіз жүргізіледі;
2) Мемлекеттік корпорацияда: еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі және
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбіні қоса алғанда белгіленген
жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін, түскі үзіліссіз.
Қабылдау жеделдетіп қызмет көрсетусіз, көрсетілетін қызметті алушының
тіркелген жері бойынша «электрондық» кезек тәртібімен жүзеге асырылады,
портал арқылы электрондық кезекті «брондауға» болады;
3) порталда: жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық
үзілістерді қоспағанда тәулік бойы (Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан
кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген жағдайда өтінішті қабылдау және
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күнімен жүзеге
асырылады).
9. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге және
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін
қажетті құжаттардың тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес
нысан бойынша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттың
көшірмесі;
3) баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі;
4) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама
нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысанға сәйкес
сауықтыру лагерiне баратын мектеп оқушысына медициналық анықтама;
5) мәртебесін дәлелдейтін құжаттың көшірмесі:
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мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқығы бар отбасылардан
шыққан балалар үшін - мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқығы бар
отбасылардан шыққан көрсетілетін қызметті алушылар санаты үшін көрсетілетін
қызметті алушының (отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тұтынушылар қатарына жататынын
растайтын анықтама;
жан басына шаққанда орташа табысы күн көріс деңгейінен төмен,
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын отбасылардан шыққан балалар
үшін - алған табысы туралы құжаттар (жұмыс істейтін ата-аналардың немесе
оларды алмастыратын адамдардың жалақылары туралы, кәсіпкерліктен және
басқа да қызмет түрлерлерінен түсетін табыстары туралы, балаларға және басқа
да асырандыларға төленетін алимент түріндегі табыстары туралы анықтама);
отбасында тәрбиеленетін жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін - қамқоршылықты (қорғаншылықты) бекіту туралы уәкілетті
органның шешімі, жетім баланың (балалардың) немесе ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған баланың (балалардың) патронаттық тәрбиеге,
қабылдаушы отбасына берілгені туралы шарт;
төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін
отбасылардан шыққан балалар үшін – төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл
жәрдемнің қажеттілігін дәлелдейтін құжат;
білім беру ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар
мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттарына жататын балалар үшін - отбасының
материалдық-тұрмыстық ахуалын зерделеу, сондай-ақ қаржылай және
материалдық көмек көрсету туралы шешім қабылдау үшін басқа да қажетті
құжаттардың негізінде білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өзге де
санаттарына тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну туралы білім беру
ұйымының алқалық органның шешімі.
порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен немесе бір рет
пайдаланатын құпиясөзбен куәландырылған, көрсетілетін қызметті алушының
ұялы байланыс операторы ұсынған абоненттік нөмірі порталдың есеп жазбасына
тіркелген және қосылған жағдайда, электрондық құжат нысанындағы өтініш;
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2) Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама
нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысанға сәйкес
сауықтыру лагерiне баратын мектеп оқушысына медициналық анықтаманың
электрондық көшірмесі;
3) мәртебесін дәлелдейтін құжаттың электрондық көшірмесі:
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқығы бар отбасылардан
шыққан балалар үшін - мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқығы бар
отбасылардан шыққан көрсетілетін қызметті алушылар санаты үшін көрсетілетін
қызметті алушының (отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тұтынушылар қатарына жататынын
растайтын анықтама;
жан басына шаққанда орташа табысы күн көріс деңгейінен төмен,
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын отбасылардан шыққан балалар
үшін - алған табысы туралы құжаттар (жұмыс істейтін ата-аналардың немесе
оларды алмастыратын адамдардың жалақылары туралы, кәсіпкерліктен және
басқа да қызмет түрлерлерінен түсетін табыстары туралы, балаларға және басқа
да асырандыларға төленетін алимент түріндегі табыстары туралы анықтама);
отбасында тәрбиеленетін жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін - қамқоршылықты (қорғаншылықты) бекіту туралы уәкілетті
органның шешімі, жетім баланың (балалардың) немесе ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған баланың (балалардың) патронаттық тәрбиеге,
қабылдаушы отбасына берілгені туралы шарт;
төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін
отбасылардан шыққан балалар үшін – төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл
жәрдемнің қажеттілігін дәлелдейтін жергілікті атқарушы органдар ұсынатын
құжат;
білім беру ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар
мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттарына жататын балалар үшін - отбасының
материалдық-тұрмыстық ахуалын зерделеу, сондай-ақ қаржылай және
материалдық көмек көрсету туралы шешім қабылдау үшін басқа да қажетті
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құжаттардың негізінде білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өзге де
санаттарына тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну туралы білім беру
ұйымының алқалық органының шешімі;
Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күнін және уақытын
көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге сұраудың қабылданғаны туралы
хабарлама жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын құжаттарының,
баланың туу туралы куәлігінің мәліметтерін (бала 2007 жылғы 13 тамыздан кейін
туылған жағдайда), некеге тұру туралы куәлік (2008 жылдан кейін некеге тұрған
жағдайда) туралы мәліметтерді, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері және
көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті
мемлекеттік ақпараттық жүйеден алады.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
көрсетілетін қызметті беруші және Мемлекеттік корпорацияның қызметкері
мемлекеттік қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын,
ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға көрсетілген қызметті
алушының келісімін алады.
Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін
қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді.
Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куәлігін (не
нотариалды расталған сенімхат бойынша оның өкілі) ұсыну кезінде құжаттарды
қабылдау туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік корпорация бір ай ішінде нәтижені сақтауды қамтамасыз етеді,
содан кейін оны көрсетілетін қызметті берушіге одан әрі сақтау үшін тапсырады.
Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда
Мемлекеттік корпорацияның сұранысы бойынша көрсетілетін қызметті беруші
бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру
үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың топтамасын
толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды
ұсынған жағдайларда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті
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қабылдаудан бас тартады және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат береді.»;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің: www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурсында;
3) www.egov.kz порталында орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Баланы (балаларды) қабылдаушы
отбасына тәрбиелеуге беру және оларды асырауға ақшалай қаражат төлеуді
тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
3, 4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент
қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті
атқарушы органдары (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал)
арқылы жүзеге асырылады.
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды тапсырған сәттен бастап,
сондай-ақ портал арқылы өтініш берген кезде –10 (он) жұмыс күн;
2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20
минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз жүзінде.»;
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі - осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баланы (балаларды)
қабылдаушы отбасына тәрбиелеуге беру туралы шарт және осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оларды
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асырауға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау туралы шешім не осы мемлекеттік
көзделген қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және
негіздерде мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны - қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету
нәтижесі үшін қағаз жеткізгіште өтініш берген жағдайда мемлекеттік қызмет
көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып шығарылады,
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен
расталады.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған
электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;
8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші: Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі аралықтағы түскі
үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін
беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі аралықтағы түскі үзіліспен сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүзеге асырылады. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек
тәртібімен, алдын ала жазылусыз және жедел қызмет көрсетусіз жүргізіледі;
порталда: жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық
үзілістерді қоспағанда тәулік бойы (Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан
кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген жағдайда өтінішті қабылдау және
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күнімен жүзеге
асырылады).
9. Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
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1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес
нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) егер некеге тұрса, некеге тұру туралы куәліктің көшірмесі;
4) көрсетілетін қызметті алушының және егер некеде тұрса, жұбайының
(зайыбының) «Адамның бала асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе
қамқоршылыққа, патронатқа қабылдап алуы мүмкін болмайтын аурулардың
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 692 бұйрығымен
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 12127 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 692 бұйрық) бекітілген
тізбеге сәйкес ауруының жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы туралы
анықтама, сондай-ақ «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық
құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 907
бұйрық) бекітілген нысанға сәйкес наркологиялық және психиатриялық
диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мәліметтің жоқтығы туралы
анықтама;
5) көрсетілетін қызметті алушының және егер некеде тұрса, жұбайының
(зайыбының) сотталғандығының болуы не болмауы туралы анықтамалардың
көшірмелері;
6) көрсетілетін қызметті алушының және егер некеде тұрса, жұбайының
(зайыбының) тұрғын үйге меншік құқығы бар екендігін растайтын құжаттар;
7) екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шотты ашу туралы шарттың
көшірмесі.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 9-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және
(немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда,
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.
порталда:
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1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен немесе бір рет
пайдаланатын құпия сөзбен куәландырылған, көрсетілетін қызметті алушының
ұялы байланыс операторы ұсынған абоненттік нөмірі порталдың есеп жазбасына
тіркелген және қосылған жағдайда, электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) егер некеге тұрса, некеге тұру туралы куәліктің электрондық көшірмесі;
3) көрсетілетін қызметті алушының және егер некеде тұрса, жұбайының
(зайыбының) «Адамның бала асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе
қамқоршылыққа, патронатқа қабылдап алуы мүмкін болмайтын аурулардың
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 692 бұйрығымен
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 12127) (бұдан әрі – № 692 бұйрық) бекітілген тізбеге сәйкес
ауруының жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы туралы анықтама, сондай-ақ
«Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
6697 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 907 бұйрық) бекітілген нысанға сәйкес
наркологиялық және психиатриялық диспансерлердетіркеуде тұрғандығы туралы
мәліметтің жоқтығы туралы анықтаманың электрондық көшірмелері;
4) көрсетілетін қызметті алушының және егер некеде тұрса, жұбайының
(зайыбының) сотталғандығының болуы не болмауы туралы анықтамалардың
электрондық көшірмелері;
5) көрсетілетін қызметті алушының және егер некеде тұрса, жұбайының
(зайыбының) тұрғын үйге меншік құқығы бар екендігін растайтын құжаттардың
электрондық көшірмелері;
6) екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шотты ашу туралы шарттың
электрондық көшірмесі.
Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күнін және уақытын
көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге сұраудың қабылданғаны туралы
хабарлама жіберіледі.»;
13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
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«13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің: www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) www.egov.kz порталында орналасқан.».
2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың
құқықтарын қорғау комитеті (Е.Е. Ерсаинов) Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күнінең бастап күнтізбелік он күн
ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу
үшін «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық
ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне
ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім
және ғылым вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн
өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі

К. Шәмшидинова

