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Мектепке дейінгі білім беру саласында мемлекеттік ќызметтер кґрсету ќаєидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Мектепке дейінгі білім беру саласында мемлекеттік
ќызметтер кґрсету ќаєидалары (бўдан јрі – Ќаєидалар) Ќазаќстан

Республикасы Конституциясы  , Ќазаќстан Республикасы "Білім туралы  ",
"Педагог мјртебесі туралы  ", "Арнаулы јлеуметтік ќызметтер туралы  ",
"Ќазаќстан Республикасындаєы баланыѕ ќўќыќтары туралы  ", "Кемтар
балаларды јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы

ќолдау туралы  ", "Јскери ќызмет жјне јскери ќызметшілердіѕ
мјртебесі туралы  ", "Ќазаќстан Республикасыныѕ арнаулы мемлекеттік

органдары туралы  " заѕдарына, "Мемлекеттік ќызметтер кґрсету
туралы" 2013 жылєы 15 сјуірдегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 10-

бабыныѕ   1) тармаќшасына, "Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы
туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексіне   сјйкес јзірленген.

      2. Ќаєидалар тїріне, меншік нысанына жјне ведомстволыќ баєыныстылыєына ќарамастан
мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылєан мектепке дейінгі ўйымдардаєы бос
орындарєа мектеп жасына дейінгі балаларды ќабылдау (кезекке ќою, жолдамаларды беру,

ќўжаттарды ќабылдау, мектепке дейінгі ўйымєа ќабылдау) тјртібін айќындайды.

      3. Осы Ќаєидаларда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:

      1) архив - мектепке дейінгі ўйымєа ќабылдауєа жолдаманы табысты алуєа байланысты
немесе осы Ќаєидаларда кґзделген басќа да себептер бойынша кезектен алынєан ґтініштер

жиынтыєы;

      2) блокчейн технологиясы - тїзетуге жатпайтын деректерге ґзгерістер енгізуді
сјйкестендіруге мїмкіндік беретін белгілі бір ќаєидалар бойынша деректерді саќтау жјне

ґѕдеу архитектурасын ќўру тјсілі;

      3) бос орын - баланы мектепке дейінгі ўйымєа ќабылдау їшін мектепке дейінгі ўйым, жас
тобы, тјрбиелеу жјне оќыту тілі, жас кезеѕі, топтыѕ тїрі (жалпы дамытушы, арнайы), жўмыс

тјртібі (толыќ кїн болатын, жарты кїн болатын, тјулік бойы болатын), ќабылдау тјртібі
(жалпыєа бірдей белгіленген, ерте брондау, уаќытша болу), мектепке дейінгі ўйымєа баратын
кїні бойынша шектеулердіѕ болуын жјне ќабылдаудыѕ басталатын кїні кґрсетілген бос орын

туралы аќпарат;

      4) босаєан орындар бюллетені – кезектілікті басќару жїйесіне бґлу їшін мектепке дейінгі
ўйымдардан бос орындарды беру хронологиясын кїн сайын тіркейтін хаттама;

      5) жалпыєа бірдей белгіленген ќабылдау тјртібіндегі бос орын - жолдама алєаннан кейін
жолдаманыѕ ќолданылу мерзімі бірден есептелетін бос орын;



      6) ерте брондау тјртібіндегі бос орын – орын наќты босаєанєа дейін ерте жолдама алуєа
болатын бос орын; жолдаманыѕ ќолданылуын есептеу мерзімі жјне мектепке дейінгі ўйымєа

ќабылдау рјсімі орын наќты босатылєаннан кейін басталады;

      7) кезектілікті басќару жїйесі – мектепке дейінгі ўйымдарєа кезекке ќоюєа жјне
орындарды бґлуге ґтініштерді ќабылдаудыѕ бизнес-процестерініѕ автоматты орындалуын

ќамтамасыз ететін кґрсетілетін ќызметті берушініѕ аќпараттыќ жїйесі;

      8) кезектілік нґмірі – осы кезекте басќа да ґтініштерге ќатысты кезектегі ґтініштер реті;

      9) кері ќайтарылып алынєан орындар бюллетені – кезектілікті басќару жїйесіне мектепке
дейінгі ўйымдардан бўрын бґлуге берілген орындарды ќайтару (кері ќайтарып алу )

хронологиясын кїн сайын тіркейтін хаттама;

      10) мектепке дейінгі ўйымєа ќабылдауєа жолдама (бўдан јрі – жолдама) – мектепке
дейінгі ўйымєа ќабылдау жјне тиісті ќўжаттарды рјсімдеу кезеѕінде мектепке дейінгі

ўйымнан ґтініш берушіге орынныѕ уаќытша саќталуы туралы хабарлама;

      11) ґтініштер кезегі (бўдан јрі – кезек) - кезектілікті басќару жїйесінде табысты тіркелген
жјне осы Ќаєидаларєа сјйкес бір-біріне ќатысты реттелген мектепке дейінгі ўйымєа

ќабылдауєа арналєан ґтініштер;

      12) проактивті кґрсетілетін ќызмет – ќызмет кґрсету 
субъектісініѕ бастамасы бойынша берілетін, ќызметті кґрсету їшін 
кґрсетілетін ќызметті алу субъектісініѕ ўялы байланыс абоненттік 
ќўрылєысы арќылы берілген келісімі міндетті тїрде ќажет болатын, 
электрондыќ нысанда кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет;

      13) тоќтату параєы – ґтініш берушілер тарапынан жіберілген 
тјртіп бўзушылыќ аныќталєан жаєдайда жолдама алу мїмкіндігі 
тоќтатылєан, кезектен алынєан ґтініштер орналастырылатын уаќытша 
архив;

      14) уаќытша болуєа арналєан бос орын – уаќытша кеткен 
тјрбиеленушініѕ мектепке дейінгі ўйымда саќталатын бос орны, 
сондыќтан осы орынєа ќабылданатын баланыѕ келу мерзімі шектеулі 
болады;

      15) хабарлама – ґтініш берушіге мектепке дейінгі ўйымнан 
орын алудыѕ белгіленген кезеѕдерінен ґткені туралы хабарлау 
маќсатында кезектілікті басќару жїйесімен жолданєан электронды 
мјтіндік хабарлама.

2-параграф. "Мектепке дейінгі ўйымдарєа 
ќўжаттарды ќабылдау жјне балаларды ќабылдау" 
мемлекеттік ќызметін кґрсету тјртібі



      31. "Мектепке дейінгі ўйымдарєа ќўжаттарды ќабылдау жјне 
балаларды ќабылдау" мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – балаларды 
ќабылдау жґніндегі мемлекеттік ќызмет) барлыќ тїрлердегі мектепке 
дейінгі ўйымдар (бўдан јрі – кґрсетілетін ќызметті беруші) 
кґрсетеді.

      32. Балаларды ќабылдау бойынша мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметті алу їшін жеке тўлєа (бўдан јрі - кґрсетілетін ќызметті 
алушы) кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесіне немесе 
"электрондыќ їкіметтіѕ" веб-порталы (бўдан јрі - портал) арќылы 
Ќаєидаларєа 4-ќосымшаныѕ   8-тармаєында сјйкес ќўжаттарды ўсынады.
      Кґрсетілетін ќызмет процесініѕ сипаттамасы, нысаны, мазмўны 
жјне нјтижесі енгізілген балаларды ќабылдау жґніндегі мемлекеттік 
ќызметті кґрсетуге ќойылатын негізгі талаптардыѕ тізбесі, сондай-
аќ балаларды ќабылдау жґніндегі мемлекеттік ќызметті кґрсетудіѕ 
ерекшеліктері ескерілген басќа мјліметтер Ќаєидалардыѕ 4-
ќосымшасына   сјйкес "Мектепке дейінгі ўйымдарєа ќўжаттарды ќабылдау
жјне балаларды ќабылдау" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет 
стандартында берілген.
      Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ "жеке кабинетінде" балаларды 
ќабылдау жґніндегі мемлекеттік ќызметті кґрсетуге сўранымды ќарау 
мјртебесі туралы аќпарат кґрінеді, сондай-аќ балаларды ќабылдау 
жґніндегі мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесін алєан кїні жјне уаќыты 
кґрсетілген хабарлама орналастырылады.

      Кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесі осы Ќаєидаларєа 4-
ќосымшаныѕ   8-тармаєында кґрсетілген тізбеге сјйкес ќўжаттарды 
ќабылдауды жїзеге асырады, ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќтыєын 
тексереді. Кґрсетілетін ќызметті алушы ќўжаттар топтамасын толыќ 
ўсынєан жаєдайда мектепке дейінгі ўйым мен ата-анасыныѕ біреуі 
немесе баланыѕ заѕды ґкілі арасында жасалєан келісім шарт 
негізінде кґрсетілетін ќызметті беруші баланы мектепке дейінгі 
ўйымєа ќабылдауды жїзеге асырады.
      Кґрсетілетін ќызметті алушы осы Ќаєидаларєа 4-ќосымшаныѕ   8-
тармаєында кґрсетілген тізбеге сјйкес сјйкес ќўжаттар топтамасын 
толыќ ўсынбаєан жаєдайда кґрсетілетін ќызметті беруші балаларды 
ќабылдау жґніндегі мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тарту 
жґнінде дјлелді жауап береді.
      Портал арќылы жїгінген жаєдайда мемлекеттік ќызметті 
кґрсетуші ќўжаттарды тїскен кїні ќабылдауды жјне тіркеуді жїзеге 
асырады.

      Кґрсетілетін ќызметті беруші ўсынылєан ќўжаттардыѕ 
толыќтыєын 30 минут бойы тексереді. Толыќ болмаєан жаєдайда, 
кґрсетілген мерзімде ґтінішті ќарастырудан бас тарту жґнінде 



дјлелді жауап дайындайды, ол ґтініш берушініѕ порталдаєы "жеке 
кабинетіне" электронды ќўжат тўрінде жолданады.

      Ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќтыєы аныќталєан жаєдайда, 
кґрсетілетін ќызметті беруші электронды сўранымды толтырады жјне 
ќўжаттардыѕ электронды кґшірмелерін тіркейді; электронды сўранымды
ґѕдегеннен (тексергеннен, тіркеуден) кейін кґрсетілетін ќызметті 
алушыєа электронды сўранымныѕ мјртебесі, балаларды ќабылдау 
жґніндегі мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзімі, ЭЦЌ-мен ќол 
ќойылєан электронды ќўжат тїріндегі балаларды ќабылдау жґніндегі 
мемлекеттік ќызметті кґрсетудіѕ нјтижесін – баланы мектепке 
дейінгі ўйымєа ќабылдауды немесе мемлекеттік ќызметті кґрсетуден 
бас тарту жґнінде дјлелді жауап береді.

      33. "Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы" Ќазаќстан 
Республикасы Заѕыныѕ 5-бабы 2-тармаєыныѕ   11) тармаќшасына сјйкес 
кґрсетілетін ќызметті беруші мемлекеттік ќызметті кґрсету сатысы 
туралы мемлекеттік ќызметтер кґрсету мониторингісініѕ аќпараттыќ 
жїйесіне енгізуді ќамтамасыз етеді.
      34. Кґрсетілетін ќызметті беруші келесі себептермен баланы 
ќабылдамайды:

      1) ґтініш беруші келісім шарт жасау їшін талап етілетін 
ќўжаттарды ўсынбаєан немесе ќўжаттардыѕ ќолданылу мерзімі ґтіп 
кетсе (баланыѕ денсаулыќ паспорты жјне келісім шарт жасалєан 
кїннен 3 (їш) кїнтізбелік кїннен кешіктірмей берілген баланыѕ 
денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама ўсынбауы);

      2) талап етілген ќўжаттарєа сјйкес балада мектепке дейінгі 
ўйымєа ќабылдау їшін медициналыќ ќарсы кґрсетілімдері болса;

      3) растайтын ќўжаттарды ўсынуда ґзге де себептердіѕ болуына 
байланысты.

      35. Мектепке дейінгі ўйымдарда тўраќты немесе уаќытша болуєа
ќўжаттарды ќабылдау жјне балаларды ќабылдау оларда бос орындар 
болєан жаєдайда жыл бойы жїргізіледі.

      36. Балаларды ќабылдау жґніндегі мемлекеттік ќызметті 
кґрсету мјселелері бойынша кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 
шешімдеріне, јрекеттеріне (јрекетсіздігіне) шаєым Ќазаќстан 
Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес кґрсетілетін ќызметті беруші 
басшысыныѕ атына, мемлекеттік ќызметтер кґрсету сапасын баєалау 
жјне баќылау жґніндегі ујкілетті органєа беріледі.



      Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ кґрсетілетін ќызметті 
берушіге келіп тїскен шаєымы "Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер 
туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 25-бабыныѕ 2-
тармаєына   сјйкес тіркелген кїнінен бастап бес жўмыс кїні ішінде 
ќарастырылады.
      Шаєым кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ "жеке кабинетінен" 
портал арќылы жіберілген кезде кґрсетілетін ќызметті беруші 
ґтінішті ґѕдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, ќарау 
немесе ќараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаѕартылатын 
ґтініш туралы аќпарат ќолжетімді болады.

      Портал арќылы шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты мемлекеттік
ќызметтер кґрсету мјселелері бойынша Бірыѕєай байланыс орталыєы 
арќылы алуєа болады.

      Мемлекеттік ќызмет кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау 
жґніндегі ујкілетті органныѕ мекен-жайына келіп тїскен 
кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ шаєымы тіркелген кїнінен бастап 15 
(он бес) жўмыс кїні ішінде ќарастырылады.

      Балаларды ќабылдау жґніндегі мемлекеттік ќызметті кґрсету 
нјтижелерімен келіспеген жаєдайда кґрсетілетін ќызметті алушы 
Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен сотќа
жїгінеді.

 Мектепке дейінгі білім беру
саласында мемлекеттік

ќызметтер кґрсету
ќаєидаларына
3-ќосымша

 ___________________________
_

(тегі, аты, јкесініѕ аты
(бар болєанда)

___________________________
_

(кґрсетілетін ќызметті
алушыныѕ мекен-жайы)

Ќўжаттарды ќабылдаудан бас тарту туралы 
ќолхат

      "Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы" 2013 жылєы 15 
сјуірдегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 20-бабыныѕ   2-тармаєын 
басшылыќќа ала отырып, "Азаматтарєа арналєан їкімет" мемлекеттік 
корпорациясы" коммерциялыќ емес акционерлік ќоєамы филиалыныѕ № 



___ бґлімі (мекенжайын кґрсету) Сіздіѕ мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызмет стандартында ќарастырылєан тізбеге сјйкес толыќ емес 
ќўжаттар топтамасын ўсынуыѕызєа жјне (немесе) жарамдылыќ мерзімі 
ґткен ќўжаттарды тапсыруыѕызєа, атап айтќанда, (жоќ ќўжаттардыѕ 
атауы):
      1) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ________________________________________

      байланысты мемлекеттік ќызмет кґрсетуге (мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызмет стандартына сјйкес мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметтіѕ атауын кґрсету) ќўжаттарды ќабылдаудан бас тартады.

      Осы ќолхат јр тарапќа бір-біреуден 2 данада жасалды.

      Орындаушы: тегі, аты, јкесініѕ аты (бар болєанда)

      
_______________________________________________________________

      Ќолы _____________

      Телефон ___________________________________

      Ќабылдады: (тегі, аты, јкесініѕ аты (бар болєанда)

      
_______________________________________________________________

      Ќолы ____________

      "____" _________ 20____ жыл

 Мектепке дейінгі білім беру
саласында мемлекеттік
ќызметтер кґрсету

ќаєидаларына
4-ќосымша

"Мектепке дейінгі ўйымдарєа ќўжаттарды ќабылдау жјне балаларды
ќабылдау" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты



1 Кґрсетілетін ќызметті
берушініѕ атауы

Мектепке дейінгі ўйымдардыѕ барлыќ 
тїрлері (бўдан јрі – кґрсетілетін 
ќызметті беруші)

2 Мемлекеттік ќызметті 
ўсыну тјсілдері

Мемлекеттік ќызметті кґрсету їшін 
ќўжаттарды ќабылдау жјне беру 
кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 
кеѕсесі, "электрондыќ їкімет" веб-
порталы (бўдан јрі - портал) арќылы 
жїзеге асырылады.

3 Мемлекеттік ќызметті 
кґрсету мерзімі

1) ќўжаттар топтамасын тапсырєан сјттен
бастап – 30 минут;
2) ќўжаттарды ќабылдау сјтіне дейінгі 
кїтудіѕ рўќсат етілген еѕ ўзаќ уаќыты –
15 минут;
3) ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат етілген еѕ 
ўзаќ уаќыты – 15 минут.

4 Мемлекеттік ќызмет 
кґрсету нысаны

Электронды жјне (немесе) ќаєаз тїрінде.

5 Мемлекеттік ќызмет 
кґрсету нјтижесі

Мектепке дейінгі ўйым мен баланыѕ ата-
анасыныѕ бірі немесе заѕды ґкілі 
араcында жасалєан келісім шарт 
негізінде баланы мектепке дейінгі 
ўйымєа ќабылдау немесе мемлекеттік 
ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы 
дјлелді жауап.

6 Мемлекеттік ќызмет 
кґрсету кезінде 
кґрсетілетін ќызметті
алушыдан алынатын 
тґлем мґлшері жјне 
Ќазаќстан 
Республикасыныѕ 
заѕнамасында 
кґзделген жаєдайларда
оны алу тјсілдері

Мемлекеттік ќызмет жеке тўлєаларєа 
тегін кґрсетіледі.

7 Жўмыс кестесі 1) кґрсетілетін ќызметті берушініѕ: 



Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек 
заѕнамасына сјйкес демалыс жјне мереке 
кїндерін ќоспаєанда, дїйсенбі мен жўма 
аралыєында кґрсетілетін ќызметті 
берушініѕ белгілеген жўмыс кестесіне 
сјйкес саєат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі
тїскі їзіліспен саєат 09.00-ден 18.00-
ге дейін.
Ґтініштерді ќабылдау жјне мемлекеттік 
ќызмет кґрсету нјтижелерін беру саєат 
13.00-ден 14.00-ге дейінгі тїскі 
їзіліспен саєат 09.00-ден 17.30-єа 
дейін жїзеге асырылады.
Мемлекеттік ќызмет алдын ала жазылусыз 
жјне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз кезек
кїту тјртібімен кґрсетіледі;
2) порталдыѕ: жґндеу жўмыстарын 
жїргізуге байланысты техникалыќ 
їзілістерді ќоспаєанда, тјулік бойы 
(кґрсетілетін ќызметті алушы жўмыс 
уаќыты аяќталєанда жїгінгенде, 
Ќазаќстан Республикасында еѕбек заѕына 
сјйкес демалыс жјне мереке кїндерін 
ќоспаєанда, ґтініштерді ќабылдау жјне 
мемлекеттік ќызметті кґрсету нјтижелері
келесі жўмыс кїнінде беріледі).

8 Мемлекеттік ќызмет 
кґрсету їшін ќажетті 
ќўжаттар тізбесі

Кґрсетілетін ќызметті берушіге 
жїгінгенде:
1) ќабылдауєа арналєан жолдама 
(берілген кїннен бастап 5 (бес) жўмыс 
кїні ішінде жарамды);
2) ата-анасыныѕ немесе заѕды 
ґкілдерініѕ бірініѕ жеке басын 
кујландыратын ќўжат (сјйкестендіру 
їшін);
3) баланыѕ тууын кујландыратын ќўжат 
(сјйкестендіру їшін);
4) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ 
саќтау министрініѕ 2003 жылєы 24 
маусымдаєы № 
469 бўйрыєымен   (Нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 2423 болып тіркелген) 



бекітілген "Бала денсаулыєы паспорты" 
026/у-3 есеп нысанын толтыру жјне 
жїргізу жґніндегі Нўсќаулыќта 
ќарастырылєан нысан бойынша баланыѕ 
денсаулыќ паспорты;
5) баланыѕ денсаулыєы туралы аныќтама;
6) психологиялыќ-медициналыќ-
педагогикалыќ консультацияныѕ 
ќорытындысы (ерекше білім беру 
ќажеттілігі бар балалар їшін).
Портал арќылы жїгінгенде:
1) ќабылдауєа арналєан жолдама 
(берілген кїннен бастап 5 (бес) жўмыс 
кїні ішінде жарамды);
2) ата-анасыныѕ немесе заѕды 
ґкілдерініѕ бірініѕ жеке басын 
кујландыратын ќўжат (ујкілетті органныѕ
аќпараттыќ жїйесінен алынады);
3) баланыѕ тууын кујландыратын ќўжат 
(ујкілетті органныѕ аќпараттыќ 
жїйесінен алынады);
4) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ 
саќтау министрініѕ 2003 жылєы 24 
маусымдаєы № 
469 бўйрыєымен   (Нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 2423 болып тіркелген) 
бекітілген "Бала денсаулыєы паспорты" 
026/у-3 есеп нысанын толтыру жјне 
жїргізу жґніндегі Нўсќаулыќта 
ќарастырылєан нысан бойынша баланыѕ 
денсаулыќ паспорты (ујкілетті органныѕ 
аќпараттыќ жїйесінен алынады);
5) баланыѕ денсаулыєы туралы аныќтама 
(ујкілетті органныѕ аќпараттыќ 
жїйесінен алынады);
6) психологиялыќ-медициналыќ-
педагогикалыќ консультацияныѕ 
ќорытындысы (ерекше білім беру 
ќажеттілігі бар балалар їшін) 
(сканерленген кґшірмесі).

9 Ќазаќстан 
Республикасыныѕ 
заѕнамасында 
белгіленген 

1) мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті 
алу їшін кґрсетілетін ќызметті алушы 
ўсынєан ќўжаттардыѕ жјне (немесе) 
олардаєы деректердіѕ (мјліметтердіѕ) 



мемлекеттік ќызметті 
кґрсетуден бас тарту 
їшін негіздер

дўрыс еместігініѕ аныќталуы;
2) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ жјне 
(немесе) мемлекеттік ќызметті кґрсету 
їшін ќажетті ўсынылєан материалдардыѕ, 
объектілердіѕ, деректер мен 
мјліметтердіѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ
нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде 
белгіленген талаптарєа сјйкес келмеуі.

1
0

Мемлекеттік ќызмет, 
оныѕ ішінде 
электрондыќ нысанда 
жјне Мемлекеттік 
корпорация арќылы 
кґрсету ерекшеліктері
ескеріле отырып, 
ќойылатын ґзге де 
талаптар

Ќўжаттарды тапсыру їшін кїтудіѕ рўќсат 
етілген еѕ ўзаќ уаќыты – 15 минут.
Ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат етілген еѕ 
ўзаќ уаќыты – 15 минут.
Кґрсетілетін ќызметті алушы мемлекеттік
ќызмет кґрсету тјртібі мен мјртебесі 
туралы аќпаратты ќашыќтыќтан ќол 
жеткізу режимінде порталдыѕ "жеке 
кабинеті", кґрсетілетін ќызметті 
берушініѕ интернет-ресурсы, мемлекеттік
ќызмет кґрсету мјселелері жґніндегі 
аныќтамалыќ ќызметтер, сондай-аќ 
Бірыѕєай байланыс орталыєы арќылы 
алады.
Мемлекеттік ќызмет кґрсету мјселелері 
жґніндегі аныќтама ќызметтерініѕ 
байланыс телефондары Министрліктіѕ 
www.edu.gov.kz интернет-ресурсында 
"Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет" 
бґлімінде кґрсетілген.
Мемлекеттік ќызмет кґрсету мјселелері 
жґніндегі бірыѕєай байланыс орталыєыныѕ
телефондары: 1414,
8-800-080-7777.
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