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"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 РЕГЛАМЕНТІ 

 

 1. Жалпы ережелер 

      1. "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 қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) білім беру ұйымдары, 

аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (аудандардың және 

облыстық маңызы бар қалалардың білім бөлімдері) (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

      Өтiнiштi қабылдау және мемлекеттiк қызметті көрсетудің нәтижесiн беру: 

      1) қызметті берушінің кеңсесі; 

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының 

Қостанай облысы бойынша филиалы – "Халыққа қызмет көрсету орталығы" департаменті және оның қалалар 

мен аудандардағы бөлімдері (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады; 

      2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз жүзінде. 

       3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерге 

жолдама не болмаса Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 

"Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" 

бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11184 болып тіркелген) 

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 қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген негіздер бойынша мемлекеттік 

қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап. 

      Мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны – қағаз түрінде. 

 2. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылы тәртібін сипаттау 

       4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме көрсетілетін қызметті 

берушінің Стандарттың 9-тармағында көрсетілген өтініш пен құжаттарды (бұдан әрі – құжаттар топтамасы) 

қабылдау болып табылады. 

      5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оның 

орындалу ұзақтығы: 

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттар топтамасын қабылдауды, тіркеуді жүзеге 

асырады, тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 

өзгеше көзделмесе, заңмен қорғалатын құпияны қамтитын ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға 

көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына береді, 15 

(он бес) минут. 

      Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 

кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады, 5 (бес) 

минут. 

      Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі – құжаттар топтамасын қабылдау; 



      2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы жауапты орындаушыны айқындап, тиісті бұрыштама қойып, 

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысына береді, 2 (екі) сағат. 

      Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі – көрсетілетін қызметті беруші басшысының бұрыштамасы; 

      3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы құжаттар топтамасын зерделеп, мемлекеттік 

қызмет көрсету нәтижесінің жобасын дайындап, көрсетілетін қызметті берушінің басшысына береді, 4 (төрт) 

жұмыс күні. 

      Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі – мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасы; 

      4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасына қол қойып, 

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне береді, 5 (бес) минут. 

      Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі – қолқойылған мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі; 

      5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет 

көрсету нәтижесін береді, 15 (он бес) минут. 

      Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі – берілген мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі. 

 3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы тәртібін сипаттау 

      6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері; 

      2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы; 

      3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы. 

      7. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 

арасындағы рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау: 

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттар топтамасын қабылдауды, тіркеуді жүзеге 

асырады, тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 

өзгеше көзделмесе, заңмен қорғалатын құпияны қамтитын ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға 

көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына береді, 15 

(он бес) минут. 

      Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 

кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады, 5 (бес) 

минут; 

      2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысын 

айқындап, тиісті бұрыштама қойып, көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысына береді, 2 (екі) 

сағат; 

      3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы құжаттар топтамасын зерделеп, мемлекеттік 

қызмет көрсету нәтижесінің жобасын дайындап, көрсетілетін қызметті берушінің басшысына береді, 4 (төрт) 

жұмыс күні; 

      4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасына қол қойып, 

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне береді, 5 (бес) минут; 

      5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет 

көрсету нәтижесін береді, 15 (он бес) минут. 

 4. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясымен және (немесе) өзге де 

көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет 

көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау 

      7. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тәртібін сипаттау, көрсетілетін қызметті берушінің сұранысын өңдеу 

ұзақтығы: 

      1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін Мемлекеттік корпорацияға 

жүгінеді, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттар топтамасының толықтығын тексереді, 3 (үш) минут. 

       Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда Мемлекеттік корпорацияның 

қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және Стандартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат 

береді, 2 (екі) минут. 

      Құжаттар топтамасы толық ұсынылған кезде, Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті "Мемлекеттік 

корпорацияға арналған интеграцияланған ақпараттық жүйе" ақпараттық жүйесінде тіркейді, егер Қазақстан 

Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, заңмен қорғалатын құпияны қамтитын ақпараттық 

жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады және 



көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасының қабылданғаны туралы тиісті қолхат береді, 5 (бес) 

минут; 

      2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттар топтамасын дайындайды және оны курьерлік немесе осыған 

өкілетті өзге де байланыс арқылы көрсетілетін қызметті берушіге жібереді, 1 (бір) күн. 

      Қабылдау күнi мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмiне кiрмейдi; 

      3) көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін дайындайды және Мемлекеттік 

корпорацияға жібереді, 4 (төрт) жұмыс күні. 

      Мемлекеттік қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін Мемлекеттік корпорацияға 

мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін бір тәуліктен кешіктірмейжеткізуді қамтамасыз етеді; 

       4) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жеке (не нотариалды расталған сенімхат бойынша оның өкілінің) 

куәлігін көрсеткен жағдайда, құжаттар топтамасын қабылдау туралы қолхатта көрсетілген мерзімде көрсетілетін 

қызметті берушіге мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін береді, 5 (бес) минут.  

      8. Мемлекеттік қызмет "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы көрсетілмейді. 

       9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) ретін, көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының толық сипаттамасы, сондай-

ақ өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен және (немесе) Халыққа қызмет көрсету орталығымен өзара іс-

қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің 

сипаттамасы осы Регламенттің қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығында көрсетіледі. 

  

"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  

регламентіне қосымша 

 "Мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі білім алушылар мен тәрбиенушілердің жекелеген 

санаттарына қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерде демалуы үшін құжаттар 

қабылдау және жолдама беру" мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы 

        

 
 

 

        



 


