
 

 

Білім саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер тізбесі 

№ Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер тізілімі 

Мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметті 

беруші 

Өтініштерді қабылдау және 

мемлекеттік қызметті 

көрсету нәтижесін беру 

Мемлекеттік  

көрсетілетін 

қызметті 

қадағалайтын 

маманның 

Т.А.Ә. 

Телефон 

қызметті  

берушіні

ң 

канцеля

риясынд

а 

«Азама

ттарға 

арналға

н 

үкімет»  

мемкор

пораци

ясы 

(ХҚО) 

арқылы 

«электр

ондық 

үкімет» 

веб-

портал

ы 

арқылы 

1 Қорғаншылық және қамқоршылық 

жөнінде анықтамалар беру 

Білім бөлімі     Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 

2 Жетім балаға (жетім балаларға) 

және ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаға 

(балаларға) қамқоршылық немесе 

қорғаншылық белгілеу 

Білім бөлімі      Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 

3 Кәмелетке толмағандардың мүлкіне 

иелік ету үшін анықтамалар беру 

Білім бөлімі     Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 



4 Балаға кері әсер етпейтін ата-ана 

құқықтарынан айырылған ата-

аналарға баламен кездесуіне рұқсат 

беру 

Білім бөлімі      Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 

5 Он жасқа толған баланың пiкiрi 

ескеру туралы қорғаншылық немесе 

қамқоршылық органының шешімін 

беру 

Білім бөлімі     Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 

6 Мектепке дейінгі ұйымдарға жіберу 

үшін мектеп жасына дейінгі 

балаларды (6 жасқа дейін) кезекке 

қою 

Білім бөлімі, 

ауыл, ауылдық 

округтер 

әкімдері 

      Құлтаева 

Нұржамал 

Төкенқызы 

Жұм.21492            

Моб.870285426

15 

7 Мектепке дейінгі ұйымдарға 

құжаттарды қабылдау және 

балаларды қабылдау  

 

-мектепке 

дейінгі 

ұйымдар;                 

-шағын 

орталықтары 

бар бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары  

      Хромова         

Татьяна 

Владимировна 

Жұм.22260            

Моб.877142909

15 

8 Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 

білім берудің жалпы білім беретін 

бағдарламалары бойынша оқыту 

үшін ведомстволық 

бағыныстылығына қарамастан білім 

беру ұйымдарына құжаттарды 

қабылдау және оқуға қабылдау 

бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары 

      Едресова 

Аксүйрек 

Серикқызы 

Жұм.22260            

Моб.874780388

33 



9 Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 

білім беру ұйымдарына 

денсаулығына байланысты ұзақ 

уақыт бойы бара алмайтын 

балаларды үйде жеке тегін оқытуды 

ұйымдастыру үшін құжаттар 

қабылдау 

бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары 

      Бижанова 

Нәзира 

Асхатқызы 

Жұм.22129            

Моб.874732352

21 

10 Балаларға қосымша білім беру 

бойынша қосымша білім беру 

ұйымдарына құжаттар қабылдау 

және оқуға қабылдау 

 

- өнер мектебі;                   

-«Достық» 

балалар мәдени 

сауықтыру 

кешені  

      Есенғазы 

Самал  

Жұмақанқызы 

Жұм.22325           

Моб.870210161

63 

11 Жалпы білім беретін мектептердегі 

білім алушылар мен 

тәрбиеленушілердің жекелеген 

санаттарына тегін және 

жеңілдетілген тамақтандыруды 

ұсыну 

Білім бөлімі в 

канцеляр

иях РОО, 

организа

ций 

образова

ния 

    Бижанова 

Нәзира 

Асхатқызы 

Жұм.22129            

Моб.874732352

21 

12 Мемлекеттік білім беру 

мекемелеріндегі білім алушылар 

мен тәрбиенушілердің жекелеген 

санаттарына қала сыртындағы және 

мектеп жанындағы лагерьлерде 

демалуы үшін құжаттар қабылдау 

және жолдама беру 

Білім бөлімі, 

білім беру 

ұйымдары 

      Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 

13 Негізгі орта, жалпы орта білім беру 

ұйымдарында экстернат нысанында 

оқытуға рұқсат беру 

Білім бөлімі 

     Нұрахметова 

Камилә 

Ермекбайқызы 

Жұм.21895           

Моб.877762541

52 



14 Негізгі орта, жалпы орта білім 

беретін ұйымдар арасында балалар 

ауыстыру үшін құжаттарды 

қабылдау 

бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары 

         

15 Қамқоршыларға немесе 

қорғаншыларға жетім баланы 

(жетім балаларды) және ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған 

баланы (балаларды) асырап-бағуға 

жәрдемақы тағайындау 

Білім бөлімі      Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 

16 Баланы (балаларды) патронаттық 

тәрбиелеуге беру және патронат 

тәрбиешiлерге берiлген баланы 

(балаларды) асырап-бағуға ақшалай 

қаражат төлеуді тағайындау 

Білім бөлімі       Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 

17 Бала асырап алуға тілек білдірген 

адамдарды есепке қою 

Білім бөлімі       Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 

18 Жетім баланы және (немесе) ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған 

баланы асырап алуға байланысты 

біржолғы ақшалай төлемді 

тағайындау 

Білім бөлімі       Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 

19 Баланы (балаларды) қабылдаушы 

отбасына тәрбиелеуге беру және 

оларды асырауға ақшалай қаражат 

төлеуді тағайындау 

Білім бөлімі       Қойшина Дана 

Жұматайқызы 

Жұм.22843            

Моб.877703728

36 

20 Негізгі орта, жалпы орта білім 

туралы құжаттардың 

бастауыш, 

негізгі орта, 

      Нұрахметова 

Камилә 

Жұм.21895           

Моб.877762541



телнұсқаларын беру 

 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары 

Ермекбайқызы 52 

21 Мемлекеттік орта білім беру 

мекемелерінің басшыларын 

орналастыру конкурсына қатысу 

үшін құжаттарды қабылдау  

Білім бөлімі      Кұлтаева 

Нұржамал 

Төкенқызы 

Жұм.21492            

Моб.870285426

15 

22 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, 

бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 

техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарының 

педагогтеріне біліктілік санаттарын 

беру (растау) үшін аттестаттаудан 

өткізуге құжаттарды қабылдау 

- Білім бөлімі;          

- мектепке 

дейінгі, 

бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары 

     Кұлтаева 

Нұржамал 

Төкенқызы 

Жұм.21492            

Моб.870285426

15 

 


