
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы 

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а. 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 

39/НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 5 ақпанда № 19982 болып тіркелді. 

       "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 2-1) 

тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

       1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекітілсін. 

      2. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерді комитетіне: 

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің интернет-

ресурсында орналастыруды; 

       3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-

шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі вице-министріне жүктелсін. 

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының 

Цифрлық даму, инновациялар және 

аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а. 

 

 

А. Батырқожа 

  



  

Қазақстан Республикасының 

Цифрлық даму, инновациялар 

және аэроғарыш өнеркәсібі  

министрінің 

міндетін атқарушының 

2020 жылғы 31 қаңтардағы  

№ 39/НҚ бұйрығымен  

бекітілген 

 

 Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімі 

       Ескерту. Тізілім жаңа редакцияда - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 17.10.2020 № 390/НҚ 

(қолданысқа енгізілу тәртібін 4 т. қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 

15.04.2021 № 129/НҚ (қолданысқа енгізілу тәртібін 4 т. қараңыз); 30.06.2021 № 229/НҚ (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап 

қолданысқа енгізіледі); 25.11.2021 № 407/НҚ (қолданысқа енгізілу тәртібін 4 т. қараңыз) бұйрықтарымен. 

 

Р/с 

№ 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтің 

коды 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтің атауы 

Көрсетілетін 

қызметті 

алушы 

туралы 

мәліметті 

(жеке және 

(немесе) 

заңды тұлға) 

Мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

тәртібін 

айқындайтын 

заңға тәуелді 

нормативтік 

құқықтық 

актіні 

әзірлейтін 

орталық 

мемлекеттік 

органның 

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 

Ақылы 

не 

тегін 

болуын 

Мемлекеттік қызметті 

көрсету нысанын 

(электрондық (толық 

немесе ішінара 

автоматтандырылған)/ 

қағаз түрінде/ проактивті/ 

"бір өтініш" қағидаты 

бойынша көрсетілетін) 

Пилоттық 

режимнің 

болуы 

туралы 

мәліметтер 

Мемлекеттік қызметтер 

көрсету тәртібін 

айқындайтын заңға тәуелді 

нормативтік құқықтық 

актінің атауы 



көрсету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

001. Құжаттандыру 

00101. Жеке басты куәландыратын құжаттарды/анықтамаларды және мәртебе алу 

1. 00403011 

Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

және жоғары білім 

беру 

ұйымдарындағы 

тәрбиеленушілер 

мен білім 

алушылардың 

жекелеген 

санаттағы 

азаматтарына, 

сондай-ақ, 

қорғаншылық 

(қамқоршылықтағы) 

пен патронаттағы 

тұлғаларына тегін 

тамақтандыруды 

ұсыну 

Жеке 

тұлғалар 
БҒМ 

Техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі, 

жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Мемлекеттік 

корпорация, 

техникалық 

және 

кәсіптік, орта 

білімнен 

кейінгі, 

жоғары және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

, 

"электрондық 

үкіметтің" 

веб-порталы 

Тегін 

Электронды (ішінара 

автоматтындырылған)/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 

патронаттағы адамдарға 

тегін тамақтандыруды 

ұсыну" мемлекеттік қызмет 

көрсету қағидаларын бекіту 

туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2020 

жылғы 4 мамырдағы № 180 

бұйрығы. Нормативтік 

құқықтық актілері 

мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 20579 болып 

тіркелді 

2 00801012 

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 

кәсіптік, 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 

бұйрығы. Нормативтік 

құқықтық актілері 

мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 10475 

тіркелді. 

3 00803002 

Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

ұйымдарында білім 

алушыларға 

жатақхана беру 

Жеке 

тұлғалар 
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 (ішінара 

автоматтандырылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Білім беру ұйымдарының 

жатақханаларындағы 

орындарды бөлу 

қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 22 

қаңтардағы № 66 бұйрығы. 

Нормативтік құқықтық 

актілері мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 13487 болып 

тіркелді. 

4 00803006 

Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім туралы 

құжаттардың 

телнұсқаларын беру 

Жеке 

тұлғалар 
БҒМ 

Техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Мемлекеттік 

корпорация, 

техникалық 

және 

кәсіптік, орта 

білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары, 

"электрондық 

үкіметтің" 

веб-порталы 

Тегін 

Электронды (ішінара 

автоматтандырылған)/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 бұйрығы. 

Нормативтік құқықтық 

актілері мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 10348 

тіркелді. 

5 00803008 

Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

Жеке 

тұлғалар 
БҒМ 

Техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

Техникалық 

және 

кәсіптік, орта 

білімнен 

Тегін 

Электронды (ішінара 

автоматтандырылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі 

білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске 



ұйымдарына 

құжаттар қабылдау 

білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары, 

"электрондық 

үкіметтің" 

веб-порталы 

асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 18 

қазандағы № 578 бұйрығы. 

Нормативтік құқықтық 

актілері мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 17705 болып 

тіркелді. 

6 00803013 

Білім алушыларды 

білім беру 

ұйымдарының 

түрлері бойынша 

ауыстыру және 

қайта қабылдау 

Жеке 

тұлғалар 
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 (ішінара 

автоматтандырылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

беру саласындағы 

мемлекеттік қызмет көрсету 

қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым 

министрінің 2015 жылғы 20 

қаңтардағы № 19 бұйрығы. 

Нормативтік құқықтық 

актілері мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 10297 

тіркелді. 

7 00803016 

Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім алуды 

аяқтамаған 

адамдарға анықтама 

беру 

Жеке 

тұлғалар 
БҒМ 

Техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Мемлекеттік 

корпорация, 

техникалық 

және 

кәсіптік, орта 

білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары, 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

беру саласындағы 

мемлекеттік қызмет көрсету 

қағидаларын бекіту туралы" 

 Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым 

министрінің 2015 жылғы 20 

қаңтардағы № 19 бұйрығы. 

Нормативтік құқықтық 

актілері мемлекеттік тіркеу 



тізілімінде № 10297 тіркелді 

 


