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Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімі (БҒМ) 

 
Р/с 

№ 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтің атауы 

Көрс

етіле

тін 

қызм

етті 

алуш

ы 

турал

ы 

мәлі

метті 

(жеке 

және 

(неме

се) 

заңд

ы 

тұлға

) 

Мемлеке

ттік 

қызметт

ер 

көрсету 

тәртібін 

айқында

йтын 

заңға 

тәуелді 

нормати

втік 

құқықты

қ актіні 

әзірлейті

н 

орталық 

мемлеке

ттік 

органны

ң атауы 

Көрсетілетін 

қызметті берушінің 

атауы 

Өтініштер 

қабылдауды және 

мемлекеттік қызмет 

көрсету нәтижелерін 

беруді жүзеге 

асыратын 

ұйымдардың 

атаулары және 

(немесе) 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы және ұялы 

байланыс абоненттік 

құрылғысын көрсету 

Ақылы 

не 

тегін 

болуы

н 

Мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

нысанын 

(электрондық 

(толық 

немесе 

ішінара 

автоматтанды

рылған)/ 

қағаз түрінде/ 

проактивті/ 

«бір өтініш» 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін) 

Мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін 

айқындайтын заңға тәуелді нормативтік 

құқықтық актінің атауы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Қорғаншылық және 

қамқоршылық жөнінде 

анықтамалар беру 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

«Электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды «Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 

2.  Жетім балаға (жетім 

балаларға) және ата-

анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаға (балаларға) 

қамқоршылық немесе 

қорғаншылық белгілеу 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

Мемлекеттік 

корпорация, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз 

түрінде/комп

озитті 

«Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 
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3.  Кәмелетке толмағандардың 

мүлкіне иелік ету үшін 

анықтамалар беру 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

«Электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды «Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 

4.  Мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды психологиялық-

медициналық-

педагогикалық тексеру және 

оларға консультациялық 

көмек көрсету 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Психологиялық-

медициналық-

педагогикалық 

консультация 

Психологиялық-

медициналық-

педагогикалық 

консультация, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Психологиялық-педагогикалық қолдау 

саласындағы жергілікті атқарушы органдар 

көрсететін мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерді көрсету тәртібін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 27 мамырдағы № 

223 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2020 жылғы 28 

мамырда № 20744 болып тіркелді. 

5.  Дамуында проблемалары 

бар балалар мен 

жасөспірімдерді оңалту 

және әлеуметтік бейімдеу 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Оңалту 

орталықтары, 

психологиялық-

педагогикалық 

түзеу кабинеттерi 

Оңалту 

орталықтары, 

психологиялық-

педагогикалық түзеу 

кабинеттерi, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Психологиялық-педагогикалық қолдау 

саласындағы жергілікті атқарушы органдар 

көрсететін мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерді көрсету тәртібін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 27 мамырдағы № 

223 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2020 жылғы 28 

мамырда № 20744 болып тіркелді. 

6.  Балаға кері әсер етпейтін 

ата-ана құқықтарынан 

айырылған ата-аналарға 

баламен кездесуіне рұқсат 

беру 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

Мемлекеттік 

корпорация, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

Тегін Қағаз түрінде «Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 

7.  Он жасқа толған баланың 

пікірін есепке алу туралы 

қорғаншылар мен 

қамқоршылар 

органдарының шешімін 

беру 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

Тегін Қағазтүрінде «Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 
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бар қалалардың 

ЖАО 

бар қалалардың 

ЖАО 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 

8.  Мектепке дейінгі балалар 

ұйымдарына жіберу үшін 

мектепке дейінгі жастағы 

(6 жасқа толмаған) 

балаларды кезекке қою 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

(облыстық маңызы 

бар қалалардың) 

ЖАО, қаладағы 

аудандардың, 

аудандық маңызы 

бар қалалардың, 

кенттердің, 

ауылдардың, 

ауылдық 

округтердің 

әкімдері 

Мемлекеттік 

корпорация, 

облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

(облыстық маңызы 

бар қалалардың) 

ЖАО, қаладағы 

аудандардың, 

аудандық маңызы 

бар қалалардың, 

кенттердің, 

ауылдардың, 

ауылдық 

округтердің 

әкімдері, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/ 

қағаз 

түрінде/проа

ктивті/комп

озитті 

«Мектепке дейінгі білім беру саласында 

мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 

19 маусымдағы № 254 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 

2020 жылғы 22 маусымда № 20883 болып 

тіркелді. 

 

9.  Мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдарына құжаттарды 

қабылдау және балаларды 

қабылдау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Барлық үлгідегі 

және типтегі 

мектепке дейінгі 

ұйымдар 

Барлық үлгідегі 

және типтегі 

мектепке дейінгі 

ұйымдар, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Мектепке дейінгі білім беру саласында 

мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 

19 маусымдағы № 254 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 

2020 жылғы 22 маусымда № 20883 болып 

тіркелді. 

 

10.  Бастауыш, негізгі орта, 

жалпы орта білім берудің 

жалпы білім беретін 

бағдарламалары бойынша 

оқыту үшін ведомстволық 

бағыныстылығына 

қарамастан, білім беру 

ұйымдарына құжаттар 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Бастауыш, негізгі 

орта және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары 

Бастауыш, негізгі 

орта және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта 

білімнің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 12 қазандағы № 564 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
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қабылдау және оқуға 

қабылдау 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 24 маусымдағы № 

264 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2020 жылғы 25 

маусымда № 20899 болып тіркелді. 

11.  Бастауыш, негізгі орта, 

жалпы орта білім беру 

ұйымдарына денсаулығына 

байланысты ұзақ уақыт 

бойы бара алмайтын 

балаларды үйде жеке тегін 

оқытуды ұйымдастыру үшін 

құжаттар қабылдау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Бастауыш, негізгі 

орта және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары 

Бастауыш, негізгі 

орта және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Психологиялық-педагогикалық қолдау 

саласындағы жергілікті атқарушы органдар 

көрсететін мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерді көрсету тәртібін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 27 мамырдағы № 

223 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2020 жылғы 28 

мамырда № 20744 болып тіркелді. 

12.  Арнайы жалпы білім беретін 

оқу бағдарламалары 

бойынша оқыту үшін 

мүмкіндіктері шектеулі 

балалардың құжаттарын 

қабылдау және арнайы білім 

беру ұйымдарына қабылдау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Арнайы білім беру 

ұйымдары 

Арнайы білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Психологиялық-педагогикалық қолдау 

саласындағы жергілікті атқарушы органдар 

көрсететін мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерді көрсету тәртібін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 27 мамырдағы № 

223 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2020 жылғы 28 

мамырда № 20744 болып тіркелді. 

13.  Балаларға қосымша білім 

беру бойынша қосымша 

білім беру ұйымдарына 

құжаттар қабылдау және 

оқуға қабылдау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Балаларға арналған 

қосымша білім беру 

ұйымдары, жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары 

Балаларға арналған 

қосымша білім беру 

ұйымдары, жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Ақылы

/тегін 

Электронды/

қағаз түрінде 

«Балаларға қосымша білім беру бойынша 

қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар 

қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік 

қызметін көрсету қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2020 жылғы 22 

мамырдағы № 219 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 

2020 жылғы 22 мамырда № 20695 болып 

тіркелді. 

14.  Шалғайдағы ауылдық елді 

мекендерде тұратын 

балаларды жалпы білім беру 

ұйымдарына және кейін 

үйлеріне тегін 

тасымалдауды ұсыну 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ  Кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімі  

Мемлекеттік 

корпорация, кент, 

ауыл, ауылдық 

округ әкімі, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 
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15.   Жалпы білім беретін 

мектептердегі білім 

алушылар мен 

тәрбиеленушілердің 

жекелеген санаттарын тегін 

және жеңілдікпен 

тамақтандыруды ұсыну  

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

Облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО, білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 

16.  Мемлекеттік білім беру 

мекемелеріндегі білім 

алушылар мен 

тәрбиеленушілердің 

жекелеген санаттарына қала 

сыртындағы және мектеп 

жанындағы лагерьлерде 

демалуы үшін құжаттар 

қабылдау және жолдама 

беру 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

қалалардың ЖАО, 

білім беру 

ұйымдары 

Мемлекеттік 

корпорация, 

облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

қалалардың ЖАО, 

білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 

17.  Негізгі орта және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдарында экстернат 

нысанында оқытуға рұқсат 

беру 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

«Электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды «Экстернат нысанында оқыту қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 

22 қаңтардағы № 61 бұйрығына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 29 мамырдағы № 225 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 29 мамырда № 

20777 болып тіркелді. 

18.   Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі және 

жоғары білім беру 

ұйымдарындағы 

тәрбиеленушілер мен білім 

алушылардың жекелеген 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, жоғары 

оқу орындары 

Мемлекеттік 

корпорация, 

техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарында 

білім алатын және тәрбиеленетін жекелеген 

санаттағы азаматтарға, сондай-ақ, 

қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) және 
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санаттағы азаматтарына, 

сондай-ақ, қорғаншылық 

(қамқоршылықтағы) пен 

патронаттағы тұлғаларына 

тегін тамақтандыруды 

ұсыну  

ұйымдары, жоғары 

оқу орындары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

патронаттағы адамдарға тегін 

тамақтандыруды ұсыну» мемлекеттік қызмет 

көрсету қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 4 мамырдағы № 180 

бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 5 мамырда № 

20579 болып тіркелді. 

19.  Техникалық, кәсіптік және 

орта білімнен кейінгі білімі 

бар кадрларды даярлауға 

арналған мемлекеттік білім 

беру тапсырысын 

орналастыру бойынша 

конкурсқа құжаттарды 

қабылдау 

Заңд

ы 

тұлға

лар 

БҒМ Облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

Мемлекеттік 

корпорация 

Тегін Қағаз түрін 

де 

«Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере 

отырып, техникалық және кәсiптiк, орта 

бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды 

даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының 

дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке 

дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім 

беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын 

орналастыру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 

122 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 9 

сәуірдегі № 136 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 

2020 жылғы 10 сәуірде № 20364 болып 

тіркелді. 

20.  Балаларды жалпы білім 

беретін оқу орындарының 

арасында ауыстыру үшін 

құжаттар қабылдау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Бастауыш, негізгі 

орта және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары 

Бастауыш, негізгі 

орта және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта 

білімнің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 12 қазандағы № 564 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 24 маусымдағы № 

264 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 
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Әділет министрлігінде 2020 жылғы 25 

маусымда № 20899 болып тіркелді. 

21.  Қамқоршыларға немесе 

қорғаншыларға жетім 

баланы (жетім балаларды) 

және ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған 

баланы (балаларды) асырап-

бағуға жәрдемақы 

тағайындау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

Мемлекеттік 

корпорация, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз 

түрінде/комп

озитті 

«Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 

22.  Баланы (балаларды) 

патронаттық тәрбиелеуге 

беру және патронат 

тәрбиешiлерге берiлген 

баланы (балаларды) асырап-

бағуға ақшалай қаражат 

төлеуді тағайындау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

«Электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды «Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 

23.  Бала асырап алуға тілек 

білдірген адамдарды есепке 

қою 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

«Электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды «Қазақстан Республикасының азаматтары 

болып табылатын, Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты 

тұратын, жетім балаларды, ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап 

алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 29 маусымдағы № 407 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 30 сәуірдегі № 167 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 30 сәуірде № 

20552 болып тіркелді. 

24.  Жетім баланы және (немесе) 

ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған 

баланы асырап алуға 

байланысты біржолғы 

ақшалай төлемді тағайындау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

«Электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды «Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 
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25.  Баланы (балаларды) 

қабылдаушы отбасына 

тәрбиелеуге беру және 

оларды асырауға ақшалай 

қаражат төлеуді тағайындау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

Облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО, «электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Отбасы және балалар саласында 

мемлекеттік қызметтерді көрсету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 158 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 24 сәуірде № 

20478 болып тіркелді. 

26.  

 

Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында білім 

алушыларға академиялық 

демалыс беру 

Жеке 

тұлға 

лар 

БҒМ Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

Мемлекеттік 

корпорация, 

техникалық және 

кәсiптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

Тегін Қағаз түрінде «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарында білім 

алушыларға академиялық демалыстар беру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 15 сәуірдегі № 144 

бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2020 жылғы 15 

сәуірде № 20401 болып тіркелді. 

27.  Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарындағы 

білім алушыларға жатақхана 

беру 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Техникалық және 

кәсiптік білім беру 

ұйымдары 

Техникалық және 

кәсiптік білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Білім беру ұйымдарының 

жатақханаларындағы орындарды бөлу 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 22 қаңтардағы № 66 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 

215 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2020 жылғы 25 

мамырда № 20710 болып тіркелді. 

28.  Негізгі орта, жалпы орта 

білім беру туралы 

құжаттардың телнұсқаларын 

беру 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Негізгі орта және 

жалпы орта білім 

беру ұйымдары 

Мемлекеттік 

корпорация, негізгі 

орта және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттардың түрлері мен нысандарын және 

оларды беру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 

бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 4 
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мамырдағы № 172 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 

2020 жылғы 4 мамырда № 20566 болып 

тіркелді. 

29.  Техникалық және кәсiптік 

бiлiм туралы құжаттардың 

телнұсқаларын беру 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұйымдары 

Мемлекеттік 

корпорация, 

техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттардың түрлері мен нысандарын және 

оларды беру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 

бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 4 

мамырдағы № 172 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 

2020 жылғы 4 мамырда № 20566 болып 

тіркелді. 

30.  Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарына құжаттар 

қабылдау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Техникалық және кәсіптік білімнің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 12 мамырдағы № 

197 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2020 жылғы 12 

мамырда № 20624 болып тіркелді. 

31.  Мемлекеттік орта білім беру 

мекемелерінің басшылары 

лауазымдарына орналасу 

конкурсына қатысу үшін 

құжаттар қабылдау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

Мемлекеттік 

корпорация, 

облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО 

Тегін Қағаз түрінде «Мемлекеттік орта, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының басшыларын конкурстық 

орналастыру және мектепке дейінгі, орта 

білімнің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын және қосымша білімнің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы 

лауазымына конкурстық тағайындау 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
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Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 21 мамырдағы № 213 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 21 мамырда № 

20686 болып тіркелді. 

32.  Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

алуды аяқтамаған адамдарға 

анықтама беру 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

Мемлекеттік 

корпорация, 

техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

Тегін Қағаз түрінде «Білім алушыларды білім беру 

ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру 

және қайта қабылдау қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2015 жылғы 20 

қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 

22 мамырдағы № 218 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 

2020 жылғы 25 мамырда № 20704 болып 

тіркелді. 

33.  Білім алушыларды білім 

беру ұйымдарының түрі 

бойынша ауыстыру және 

қайта қабылдау 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

«электрондық 

үкіметтің» веб-

порталы 

Тегін Электронды/

қағаз түрінде 

«Білім алушыларды білім беру 

ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру 

және қайта қабылдау қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2015 жылғы 20 

қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 

22 мамырдағы № 218 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 

2020 жылғы 25 мамырда № 20704 болып 

тіркелді. 

34.  Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту, бастауыш, негізгі 

орта, жалпы орта, 

техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру 

ұйымдарының педагог 

қызметкерлері мен оларға 

теңестірілген тұлғаларға 

біліктілік санаттарын беру 

(растау) үшін оларды 

Жеке 

тұлға

лар 

БҒМ Облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО, мектепке 

дейінгі, бастауыш, 

негізгі орта, жалпы 

орта, техникалық 

және кәсіптік, орта 

Мемлекеттік 

корпорация, 

облыстардың, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың және 

облыстық маңызы 

бар қалалардың 

ЖАО, мектепке 

дейінгі, бастауыш, 

негізгі орта, жалпы 

Тегін Қағаз түрінде «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, 

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта 

білімнің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің 

білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарында жұмыс істейтін педагог 

қызметкерлер мен оларға теңестірілген 

тұлғаларды және білім және ғылым 

саласындағы басқа да азаматтық 

қызметшілерді аттестаттаудан өткізу 
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аттестаттаудан өткізуге 

құжаттарды қабылдау 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

орта, техникалық 

және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» 

Казақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 27 қантардағы № 83 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 14 мамырдағы № 

202 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2020 жылғы 15 

мамырда № 20636 болып тіркелді. 

 


