
                                       Утверждены приказом 

                                    Министра образования и науки 

                                       Республики Казахстан 

                                        от 4 декабря 2014 года № 506 

Правила предоставления академических отпусков обучающимся в организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования 

   Глава 1. Общие положения 

1. Настоящие Правила предоставления академических отпусков обучающимся в организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и подпунктом 

1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" и 

определяют порядок предоставления академических отпусков обучающимся в организациях технического 

и профессионального, послесреднего образования. 

      Государственная услуга "Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования" (далее – государственная услуга) 

оказывается организациями технического и профессионального, послесреднего образования (далее – 

услугодатель). 

      В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

      1) стандарт государственной услуги – перечень основных требований к оказанию государственной 

услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные 

сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги; 

      2) академический отпуск – период, на который обучающиеся в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования временно прерывают свое обучение по медицинским 

показаниям или в иных исключительных случаях. 

 

Глава 2. Порядок предоставления академических отпусков обучающимся в организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования 

      2. Академический отпуск предоставляется обучающимся на основании: 

      1) заключения врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК) при амбулаторно-поликлинической 

организации продолжительностью от 6 до 12 месяцев по болезни согласно форме № 026/у учетной 

документации в области здравоохранения утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении 

форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 21579) (далее – Приказ № ҚР ДСМ-175/2020); 

      2) решения Централизованной врачебно-консультативной комиссии (далее – ЦВКК) 

противотуберкулезной организации в случае болезни туберкулезом продолжительностью не более 36 

месяцев согласно форме № ТБ 014/у – категории IV учетной документации в области здравоохранения, 

утвержденной Приказом № ҚР ДСМ-175/2020; 

      3) повестки о призыве на воинскую службу в случае призыва на воинскую службу по форме 

согласно приложению 4 Правил воинского учета военнообязанных и призывников, утвержденных 

приказом Министра обороны Республики Казахстан от 24 января 2017 года № 28 (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14881) (далее – Приказ № 28); 

      4) свидетельства о рождении, усыновлении (удочерении) ребенка до достижения им возраста трех лет 

по формам согласно приложениям 8 и 12 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 12 января 

2015 года № 9 "Об утверждении форм актовых книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния и форм свидетельств, выдаваемых на основании записей в этих книгах" (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10173) (далее – Приказ № 9). 

      3. Для получения государственной услуги обучающийся либо его законный представитель (далее – 

услугополучатель) представляет услугодателю или в некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для граждан" (далее – Государственная корпорация) 

следующие документы: 

      1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 
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      2) соответствующий документ в зависимости от оснований, указанных в пункте 2 настоящих Правил; 
      3) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации). 

      Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики 

процесса, форму, содержание и результат оказания услуги, а также иные сведения с учетом особенностей 

предоставления государственной услуги приведен в стандарте государственной услуги 

согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

      При приеме документов работником канцелярии услугодателя или Государственной корпорации 

услугополучателю выдается расписка о приеме заявления и соответствующих документов по форме 

согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 

      При обращении в Государственную корпорацию день приема документов не входит в срок оказания 

государственной услуги. При этом результат оказания государственной услуги услугодателем 

представляется в Государственную корпорацию за день до окончания срока оказания государственной 

услуги. 

      В случаях предоставления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, 

указанному в пункте 3 настоящих Правил, и (или) документов с истекшим сроком действия, выявления 

недостоверности документов, их несоответствия требованиям, установленным настоящими Правилами, 

работник Государственной корпорации выдает расписку об отказе в приеме документов по форме 

согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 

      Услугодатель в день поступление документов осуществляет прием документов и проверяет полноту 

представления документов, в случае представления услугополучателем неполного пакета документов и 

(или) сведений услугодатель готовит мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. 

      Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются: 

      1) выявление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения 

государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; 

      2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, данных и сведений, 

необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным настоящими 

Правилами. 

      4. В случае представления услугополучателем полного пакета документов и положительного решения 

на основании представленных документов руководитель услугодателя в течение двух рабочих дней издает 

приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска с указанием сроков его начала и 

окончания, копия которого предоставляется услугополучателю под роспись либо отправляется по 

указанному услугополучателем почтовому адресу посредством почтового отправления либо по 

письменной просьбе услугополучателя на указанный адрес электронной почты. 

      В Государственной корпорации выдача документов осуществляется на основании расписки о приеме 

соответствующих документов при предъявлении документа, удостоверяющего личность (либо его 

представителя по нотариально удостоверенной доверенности). 

      5. При предоставлении академического отпуска лицу, обучающемуся на основе государственного 

образовательного заказа, право на дальнейшее обучение на основе государственного образовательного 

заказа сохраняется за ним, и финансирование его обучения прерывается (за исключением финансирования 

расходов, предусматриваемых на выплату в установленном порядке стипендий обучающимся, 

находящимся в академическом отпуске на основании медицинского заключения) на период 

предоставленного академического отпуска, которое возобновляется после его окончания. 

      Руководитель услугодателя копию приказа о предоставлении академического отпуска обучающемуся 

по государственному образовательному заказу, финансируемому из республиканского бюджета, 

направляет в Министерство образования и науки Республики Казахстан или соответствующее отраслевое 

министерство в течение трех рабочих дней, а по финансируемому из местного бюджета, – в местные 

исполнительные органы в области образования, для корректировки соответствующей суммы и сроков 

финансирования. 

      При предоставлении академического отпуска обучающемуся на платной основе оплата за обучение 

приостанавливается на период академического отпуска. 

      6. После выхода из академического отпуска обучающийся (либо его законный представитель) подает 

заявление на имя руководителя услугодателя по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам, 

документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий возможность продолжения обучения 

по данной специальности (справку ВКК (ЦВКК)) о состоянии здоровья из организации здравоохранения 

по форме № 026/у, утвержденной Приказом № ҚР ДСМ-175/2020, военный билет по форме согласно 

приложению 8 Приказа № 28, свидетельство о рождении, усыновлении (удочерении) ребенка по формам 

согласно приложениям 8, 12 Приказа № 9). При приеме документов сотрудник услугодателя сверяет 
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подлинность копий с оригиналами документов и возвращает оригиналы услугополучателю. 
     7. На основании представленных документов руководитель услугодателя в течение двух рабочих дней 

со дня подачи документов издает приказ о выходе обучающегося из академического отпуска с указанием 

специальности, курса и группы. 

      8. При выходе из академического отпуска обучающегося по государственному образовательному 

заказу, финансируемому из республиканского бюджета, копию данного приказа в течение трех рабочих 

дней услугодатель направляет в Министерство образования и науки Республики Казахстан или 

соответствующее отраслевое министерство, а по государственному образовательному заказу, 

финансируемому из местного бюджета, – в местные исполнительные органы в области образования, для 

корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования данной программы. 

      9. Руководитель услугодателя на основании представленных документов определяет разницу 

дисциплин (модулей) в рабочих учебных планах, курс обучения и утверждает индивидуальный учебный 

план обучающегося по согласованию с заместителем директора по учебной работе либо с офисом 

Регистратора (академическая служба, занимающаяся регистрацией всей истории учебных достижений 

обучающегося и обеспечивающая организацию всех видов контроля знаний и расчет его академического 

рейтинга) в течение двух рабочих дней со дня издания приказа. 

      При возвращении из академического отпуска обучающийся продолжает свое обучение с курса (и 

академического периода), с которого он оформлял данный отпуск. 

      При отсутствии соответствующей группы по курсам и специальностям продолжение обучения 

обучающегося возможно в другой организации технического и профессионального, послесреднего 

образования. 

      Обучающиеся, не возвратившиеся из академического отпуска по его завершении, подлежат 

отчислению из организации технического и профессионального, послесреднего образования. 

      10. В случае, если дата выхода из академического отпуска или ухода в академический отпуск 

обучающегося не совпадает с началом или окончанием академического периода, обучающийся 

параллельно с текущими учебными занятиями по индивидуальному графику выполняет учебные задания, 

сдает все виды текущего контроля, предусмотренные рабочим учебным планом, утвержденным 

руководителем услугодателя, и получает допуск к промежуточной аттестации. 

      11. Для ликвидации разницы дисциплин (модулей) обучающийся параллельно с текущими учебными 

занятиями в течение академического периода посещает все виды учебных занятий, выполняет учебные 

задания определенного модуля (при модульном обучении), сдает все виды текущего и рубежного 

контроля, предусмотренные рабочим учебным планом по данным дисциплинам (модулям), получает 

допуск и сдает итоговый контроль в период промежуточной аттестации обучающихся согласно 

академическому календарю. 

      12. Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания государственной услуги в 

информационную систему мониторинга оказания государственных услуг в порядке, установленном 

уполномоченным органом в сфере информатизации, согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона 

Республики Казахстан "О государственных услугах". 

 

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его 

должностных лиц в процессе оказания государственной услуги. 
      13. Жалоба на решение, действие (бездействие) услугодателя по вопросам оказания государственных 

услуг может быть подана на имя руководителя услугодателя, в уполномоченный орган по оценке и 

контролю за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, непосредственно оказавшего 

государственную услугу, в соответствии с подпунктом 2) статьи 25 Закона Республики Казахстан "О 

государственных услугах" подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за 

качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

      14. В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги услугополучатель 

обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. 
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Стандарт государственной услуги "Предоставление академических отпусков 

обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования" 

  

1 Наименование 

услугодателя 

Организация технического и профессионального, послесреднего 

образования 

2 Способы предоставления 

государственной услуги 

Прием документов и выдача результатов оказания государственной 

услуги осуществляются через: 

1) канцелярию услугодателя; 

2) некоммерческое акционерное общество "Государственная 

корпорация "Правительство для граждан" (далее –Государственная 

корпорация). 

3 Срок оказания 

государственной услуги 

1) Со дня сдачи пакета документов услугодателю в Государственную 

корпорацию по месту нахождения услугодателя – 2 (два) рабочих дня. 

При обращении в Государственную корпорацию день приема не 

входит в срок оказания государственной услуги. Услугодатель 

обеспечивает доставку результата государственной услуги в 

Государственную корпорацию не позднее чем за сутки до истечения 

срока оказания государственной услуги. 

2) Максимально допустимое время ожидания для сдачи документов 

услугополучателем услугодателю – 20 (двадцать) минут, в 

Государственную корпорацию – 15 (пятнадцать) минут; 

      3) Максимально допустимое время обслуживания 

услугополучателя у услугодателя – 30 (тридцать) минут, в 

Государственной корпорации – 15 (пятнадцать) минут. 

4 Форма оказания 

государственной услуги 

Бумажная 

5 Результат оказания 

государственной услуги 

Заверенная в установленном порядке копия приказа руководителя 

услугодателя о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска с указанием сроков его начала и окончания либо 

мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги 

по основаниям, установленным пунктом 3 Правил. 

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: 

бумажная. 

6 Размер оплаты, взимаемой 

с услугополучателя при 

оказании государственной 

услуги, и способы ее 

взимания в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан 

Государственная услуга оказывается физическим лицам бесплатно. 

7 График работы 1) Услугодатель – с понедельника по пятницу с 9:00 часов до 18:30 

часов, перерыв на обед с 13:00 часов до 14:30 часов, 

кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан. 
Прием заявления и выдача результата оказания государственной 

услуги у услугодателя осуществляется с 9:00 часов до 17:30 часов с 

перерывом на обед с 13:00 до 14:30 часов. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди без 

предварительной записи и ускоренного обслуживания; 

2) Государственная корпорация – с понедельника по субботу 

включительно в соответствии с установленным графиком работы с 

9:00 часов до 20:00 часов без перерыва на обед, за исключением 

воскресенья и праздничных дней, согласно трудовому 
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законодательству Республики Казахстан. 

Прием осуществляется в порядке "электронной" очереди, по выбору 

услугополучателя без ускоренного обслуживания, возможно 

бронирование электронной очереди посредством портала 

"электронного правительства" (далее – портал). 

Адреса мест оказания государственной услуги размещены на: 

1) интернет-ресурсе Министерства: www.edu.gov.kz; 

2) интернет-ресурсе Государственной корпорации: www.gov4c.kz. 

8 Перечень документов, 

необходимых для оказания 

государственной услуги 

Перечень документов, необходимых для оказания государственной 

услуги при обращении услугополучателя (либо представителя по 

нотариально заверенной доверенности): 

1. Через услугодателя: 

для предоставления академического отпуска по болезни 

продолжительностью от 6 до 12 месяцев: 

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации); 

2) заявление о предоставлении академического отпуска по форме 

согласно приложению 1 к Правилам; 

3) заключение ВКК при амбулаторно-поликлинической организации; 

для предоставления академического отпуска в случае болезни 

туберкулезом продолжительностью сроком не более 36 месяцев: 

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации); 

2) заявление о предоставлении академического отпуска по форме 

согласно приложению 1 к Правилам; 

3) решение ЦВКК противотуберкулезной организации; 

для предоставления академического отпуска обучающимся-

призывникам: 

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации); 

2) заявление о предоставлении академического отпуска по форме 

согласно приложению 1 к Правилам; 

3) повестка о призыве на воинскую службу; 

для предоставления академического отпуска до достижения ребенком 

возраста трех лет: 

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации); 

2) заявление о предоставлении академического отпуска по форме 

согласно приложению 1 к Правилам; 

3) документы (свидетельство) о рождении, усыновлении или 

удочерении ребенка. 

2. Через Государственную корпорацию: 

для предоставления академического отпуска по болезни 

продолжительностью от 6 до 12 месяцев: 

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации); 

2) заявление о предоставлении академического отпуска по форме 

согласно приложению 1 к Правилам; 

3) заключение ВКК при амбулаторно-поликлинической организации; 

для предоставления академического отпуска в случае болезни 

туберкулезом продолжительностью сроком не более 36 месяцев: 

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации); 

2) заявление о предоставлении академического отпуска по форме 

согласно приложению 1 к Правилам; 

3) решение ЦВКК противотуберкулезной организации; 

для предоставления академического отпуска обучающимся-
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призывникам: 

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации); 

2) заявление о предоставлении академического отпуска по форме 

согласно приложению 1 к Правилам; 

3) повестка о призыве на воинскую службу; 

для предоставления академического отпуска до достижения ребенком 

возраста трех лет: 

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации); 

2) заявление о предоставлении академического отпуска по форме 

согласно приложению 1 к Правилам. 

Работник Государственной корпорации получает сведения 

о документах, удостоверяющих личность 

услугополучателя, свидетельства о рождении, усыновлении или 

удочерении ребенка из соответствующих государственных 

информационных систем через шлюз "электронного правительства" и 

распечатывает на бумажном носителе для передачи услугодателю. 

Работник Государственной корпорации получает согласие 

услугополучателя на использование сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в 

информационных системах, при оказании государственных услуг, 

если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

Государственная корпорация обеспечивает хранение результата в 

течение одного месяца, после чего передает их услугодателю для 

дальнейшего хранения. При обращении услугополучателя по 

истечении одного месяца по запросу Государственной корпорации 

услугодатель в течение одного рабочего дня направляет готовые 

документы в Государственную корпорацию для выдачи 

услугополучателю. 

В случаях представления услугополучателем неполного пакета 

документов согласно перечню, указанному в пункте 3 Правил, и (или) 

документов с истекшим сроком действия, работник Государственной 

корпорации выдает расписку об отказе в приеме документов по форме 

согласно приложению 4 к Правилам. 

9 Основания для отказа в 

оказании государственной 

услуги, установленные 

законодательством 

Республики Казахстан 

1) Выявление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) 

данных (сведений), содержащихся в них; 

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных 

материалов, данных и сведений, необходимых для оказания 

государственной услуги, требованиям, установленным Правилами. 

10 Иные требования с учетом 

особенностей оказания 

государственной услуги, в 

том числе оказываемой в 

электронной форме и через 

Государственную 

корпорацию 

Прием документов для оказания государственной услуги 

услугополучателям, имеющим в установленном законодательством 

порядке полную или частичную утрату способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, производится работником Государственной 

корпорации с выездом по месту жительства посредством обращения 

через Единый контакт-центр: 1414, 8 800 080 7777. 

2) Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги посредством 

Единого контакт-центра: 1414, 8 800 080 77777. 

3) Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 

государственной услуги размещены на интернет-ресурсе 

Министерства: www.edu.gov.kz. 

 

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000073#z37
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010475#z53
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000073#z37
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V15D0010173#z35
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000418#z27
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094#z26
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094#z48
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_#z305
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010475#z20
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013324#z8


 

                                                                                   Қазақстан Республикасы 

                                                                                Білім және ғылым министрінің 

                                                                                 2014 жылғы 4 желтоқсандағы 

                                                                                № 506 бұйрығымен бекітілген 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім 

алушыларға академиялық демалыстар беру қағидалары 

1-тарау. Жалпы ережелер 

      1. Осы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім 

алушыларға академиялық демалыстар беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Білім туралы" Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына және "Мемлекеттік көрсетілген қызметтер туралы" 

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес 

әзірленді және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім 

алушыларға академиялық демалыстар беру тәртібін айқындайды. 

      "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға 

академиялық демалыстар беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет) техникалық және кәсіптік, кәсіптік білімнен кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

      Осы қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар қолданылады: 

      1) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты – мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле 

отырып, қызмет көрсету процесінің сипаттамаларын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ өзге 

де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі; 

      2) академиялық демалыс – медициналық себептермен немесе басқа ерекше жағдайларда білім 

алушылардың техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуын уақытша 

тоқтататын кезең. 

2-тарау. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім 

алушыларға академиялық демалыстар беру тәртібі 

      2. Білім алушыларға академиялық демалыс: 

      1) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 

қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде № 21579 болып тіркелген) (бұдан әрі – № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрық) денсаулық сақтау 

саласындағы есептік құжаттамасының № 026/е нысанына сәйкес ауруы бойынша ұзақтығы 6-дан 12 айға 

дейінгі амбулаториялық-емханалық ұйымның Орталық дәрігерлік консультациялық комиссиясының 

(бұдан әрі – ДКК) қорытындылары; 

      2) № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген денсаулық сақтау саласындағы IV санатындағы № ТБ 

014/е нысанына сәйкес ұзақтығы 36 айдан аспайтын мерзімде туберкулезбен ауырған жағдайда 

туберкулезге қарсы ұйымның Орталықтандырылған дәрігерлік-консультативтік комиссиясының (бұдан 

әрі – ОДКК) шешімі; 

      3) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 24 қаңтардағы № 28 бұйрығымен 

(бұдан әрі – № 28 бұйрық) бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 

14881 болып тіркелген) Әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алу 

қағидаларының 4-қосымшасына сәйкес әскери қызметке шақырылған жағдайда әскери қызметке 

шақырту қағазы; 

      4) Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 12 қаңтардағы № 9 "Азаматтық хал 

актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарының нысандарын және осы кітаптардағы жазбалардың 

негізінде берілетін куәліктердің нысандарын бекіту туралы" бұйрығына (бұдан әрі – № 9 

бұйрық) 8 және 12-қосымшаларға сәйкес нысандары бойынша (нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10173 тіркелген) үш жасқа толғанға дейінгі асырап алынған ұл немесе 

қыз баланың туу туралы құжаттары (куәлік) негізінде беріледі. 
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      3. Білім алушы немесе оның заңды өкілі (көрсетілетін қызметті алушы) мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге немесе "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамына (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация): 

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті; 

      2) осы Қағидалардың 2-тармағында көрсетілген негіздемелерге байланысты тиісті құжатты; 

      3) жеке басын куәландыратын құжатты (сәйкестендіру үшін талап етіледі) ұсынады. 

      Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-

ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып өзге де мәліметтерді қамтитын 

мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Қағидаларға 2-

қосымшаға сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында келтірілген. 

      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің немесе Мемлекеттік 

корпорацияның қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға өтініш және тиісті құжаттарды қабылданғаны 

туралы осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат береді. 

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне 

кірмейді. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін Мемлекеттік 

корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін бір күн қалғанда ұсынылады. 

      Көрсетілетін қызметті алушы осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген тізбеге сәйкес 

құжаттардың толық емес топтамасын және (немесе) жарамдылық мерзімі өткен құжаттарды ұсынған 

жағдайда, сондай-ақ, құжаттар дұрыс болмаса және осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес 

келмесе, Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы осы 

Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат береді. 

      Көрсетілетін қызметті беруші құжаттар түскен күні құжаттарды қабылдайды және ұсынылған 

құжаттардың толықтығын тексереді, егер көрсетілетін қызметті беруші құжаттардың толық емес 

топтамасын және (немесе) ақпаратты ұсынса, көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті 

көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап дайындайды. 

       

Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға мыналар: 

      1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттарының және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;  

      2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 

материалдар, деректер мен мәліметтердің осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі негіз 

болып табылады. 

       

       4. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын ұсынған және оң шешім 

қабылданған жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ұсынылған құжаттардың негізінде екі 

жұмыс күні ішінде басталу және аяқталу мерзімін көрсете отырып, білім алушыға академиялық демалыс 

беру туралы бұйрық шығарады, оның көшірмесі көрсетілетін қызметті алушыға қолтаңбамен беріледі 

немесе көрсетілетін қызметті алушы көрсеткен пошталық мекен-жайға пошта арқылы немесе 

көрсетілетін қызметті алушының жазбаша өтініші бойынша көрсетілген электрондық пошта мекен-

жайына жолданады. 

      Мемлекеттік корпорацияда құжаттарды беру жеке басын куәландыратын құжат (нотариалды 

куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің) ұсынған жағдайда, тиісті құжаттардың қабылданғаны 

туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады. 

      5. Академиялық демалыс беру кезінде мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушы 

тұлғаның, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқу құқығы сақталады және оның оқуын 

қаржыландыру (медициналық қорытынды негізінде академиялық демалыстағы білім алушыларға 

белгіленген тәртіппен стипендиялар төлеу үшін қарастырылатын шығыстарды қаржыландырудан басқа) 

берілген академиялық демалыс кезеңі бойында тоқтатылып, осы демалыс аяқталғаннан соң қайта 

жалғастырылады. 

      Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыға академиялық демалыс беру туралы 

бұйрықтың көшірмесін үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне 
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немесе тиісті салалық министрлікке, ал жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік білім 

беру тапсырысы бойынша – білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдарға осы бағдарламаны 

қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін жібереді. 

      Ақылы негізде білім алушыға академиялық демалыс беру кезінде академиялық демалыс кезеңіне оқу 

ақысы тоқтатылады. 

      6. Академиялық демалыстан шыққаннан кейін білім алушы (немесе оның заңды өкілі) осы 

Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына 

өтініш, жеке басын куәландыратын құжат және осы мамандық бойынша оқуды жалғастыру мүмкіндігін 

растайтын құжат ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысаны бойынша денсаулық сақтау 

ұйымынан денсаулық жағдайы туралы (ДКК (ОДКК) анықтамасы, № 28 бұйрықтың 8-қосымшасына 

сәйкес нысан бойынша әскери билет, № 9 бұйрықтың 8, 12-қосымшаларына сәйкес туу, асырап алу 

туралы куәлік тапсырады. Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері 

көшірмелердің түпнұсқалылығын құжаттардың түпнұсқаларымен салыстырып тексереді және 

түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады. 

      7. Ұсынылған құжаттардың негізінде көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттар 

тапсырылғаннан кейін екі жұмыс күнінің ішінде мамандығын, курсын және тобын көрсете отырып, білім 

алушының академиялық демалыстан шығуы туралы бұйрық шығарады. 

      8. Осы бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін мемлекеттік 

білім беру тапсырысы бойынша білім алушы академиялық демалыстан келген кезде, көрсетілетін 

қызметті беруші аталған бұйрықтың көшірмесін үш жұмыс күні ішінде республикалық бюджеттен 

қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігіне немесе тиісті салалық министрлікке, ал жергілікті бюджеттен 

қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім беру саласындағы жергілікті 

атқарушы органдарға жолдайды. 

      9. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрық шыққаннан кейін екі жұмыс күнінің ішінде 

ұсынылған құжаттардың негізінде оқу жұмыс жоспарларындағы пәндердің (модульдердің) 

айырмашылығын, оқу курсын анықтайды және директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарымен не офис 

регистратормен (білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің барлық тарихын тіркеумен айналысатын 

және білімін бақылаудың барлық түрлерін және оның академиялық рейтингісін есептеуді 

ұйымдастыруды қамтамасыз ететін академиялық қызмет) келісе отырып, білім алушының жеке оқу 

жоспарын бекітеді. 

      Академиялық демалыстан келген соң білім алушы оқуын аталған демалысты ресімдеген курстан 

(және академиялық кезеңнен) бастап жалғастырады. 

      Курс және мамандығы бойынша сәйкес топтар болмаған жағдайда, білім алушы басқа техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымында оқуын жалғастыруы мүмкін. 

      Академиялық демалыс мерзімі аяқталғаннан кейін оқуын жалғастырмаған білім алушылар 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымынан шығарылады. 

      10. Егер білім алушының академиялық демалыстан келу немесе академиялық демалысқа шығу 

уақыты академиялық кезеңнің басталуына немесе аяқталуына сәйкес келмесе, онда білім алушы 

ағымдағы оқу сабақтарымен қатар, жеке кесте бойынша оқу тапсырмаларын орындайды, көрсетілетін 

қызметті берушінің басшысы бекіткен оқу жұмыс жоспарында көзделген ағымдағы бақылаудың барлық 

түрін тапсырады, аралық аттестаттауға рұқсат алады. 

      11. Білім алушы пәндер (модульдер) бойынша айырмашылықтарды жою үшін ағымдағы оқу 

жұмысымен қатар академиялық кезеңде барлық сабақ түрлеріне қатысады, белгілі бір модульдің оқу 

тапсырмаларын орындайды (модульдік оқыту кезінде), аталған пәндер (модульдер) бойынша оқу жұмыс 

жоспарында қарастырылған ағымдағы және кезеңдік бақылаудың барлық түрлерін тапсырады, рұқсат 

алады және академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушыларды аралық аттестаттау кезеңінде қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

      12. Көрсетілетін қызметті беруші "Мемлекеттік көрсетілген қызметтер туралы" Қазақстан 

Республикасы Заңының 5-бабы 2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету 

сатысы туралы деректердің мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне 

ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен енгізілуін қамтамасыз етеді.  
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3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көсетілетін қызметті берушінің және 

(немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) 

шағымдану тәртібі 
      13. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің шешіміне, 

әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін 

қызметті беруші басшысының атына, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау 

жөніндегі уәкілетті органға берілуі мүмкін. 

      Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 

шағымы "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 2) 

тармақшасына сәйкес тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 

      Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына 

келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні 

ішінде қарастыруға жатады. 

      14. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді. 
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"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім 

алушыларға академиялық демалыстар беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға 

академиялық демалыстар беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

1 Көрсетілетін қызметті берушінің атауы Техникалық және кәсiптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымы 

2 Мемлекеттік қызметті көрсету тәсілдері Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет 

көрсету нәтижелерін беру: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 

2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация). 

3 Мемлекеттік қызметті көрсету 

мерзімдері 

1) көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік 

корпорацияға көрсетілетін қызметті берушінің 

орналасқан жері бойынша құжаттар топтамасын 

тапсырған күннен бастап – 2 (екі) жұмыс күні. 

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау 

күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді. 

Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет нәтижесін Мемлекеттік корпорацияға 

мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін бір 

күннен кешіктірмей жеткізуді қамтамасыз етеді; 

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар 

топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің барынша 

рұқсат етілген уақыты – 20 (жиырма) минут, 

Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің 

барынша рұқсат етілген уақыты – 30 (отыз) минут, 

Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут. 

4 Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны Қағаз жүзінде 

5 Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі Белгіленген тәртіппен расталған көрсетілетін қызметті 

беруші басшысының білім алушыға басталу және 

аяқталу мерзімін көрсете отырып, академиялық 

демалыс беру туралы бұйрығының көшірмесі не 

Қағидалардың 3-тармағында белгіленген негіздеме 

бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 

туралы дәлелді жауап. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру 

нысаны: қағаз жүзінде. 

6 Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде 

көрсетілетін қызметті алушыдан 

алынатын төлем мөлшері және 

Қазақстан Республикасының 

заңнамаларында көрсетілген 

жағдайларда оны алу тәсілдері 

Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға тегін көрсетіледі. 



7 Жұмыс кестесі 1) Көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс 

және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма 

аралығында сағат 13:00-ден 14:30-ға дейінгі түскі 

үзіліспен сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет 

көрсету нәтижелерін беру сағат 13:00-ден 14:30-ға 

дейінгі түскі үзіліспен сағат 9:00-ден 17:30-ға дейін 

жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және 

жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен 

көрсетіледі; 

2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 

және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбіні 

қоса алғанда, түскі үзіліссіз сағат 9:00-ден 20:00-ге 

дейін. 

Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының тандауы 

бойынша жеделдетіп қызмет көрсетусіз "электронды" 

кезек күту тәртібінде жүзеге асырылады, электронды 

кезекті "электронды үкімет" порталы (бұдан әрі – 

портал) арқылы брондауға болады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекен-

жайлары: 

1)Министрліктің интернет-ресурсы: www.edu.gov.kz; 

2)Мемлекеттік корпорацияның интернет-ресурсы: 

www.gov4c.kz. 

8 Мемлекеттік қызметті көрсету үшін 

қажетті құжаттар тізбесі 

Көрсетілетін қызметті алушы (немесе нотариалды 

куәландырылған сенімхат бойынша өкілі) жүгінген 

кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 

құжаттар тізбесі: 

1. Көрсетілетін қызметті беруші арқылы: 

сырқатына байланысты ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін 

академиялық демалыс беру үшін: 

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру 

үшін талап етіледі; 

2) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

академиялық демалыс беру туралы өтініш; 

3) амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы ДКК 

қорытындысы; 

ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған 

жағдайда академиялық демалыс беру үшін: 

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру 

үшін талап етіледі); 

2) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

академиялық демалыс беру туралы өтініш; 

3) туберкулезге қарсы ұйымның ОДКК шешімі; 

әскери қызметке шақырылған білім алушыларға 

академиялық демалыс беру үшін: 

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру 

үшін талап етіледі); 

2) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

академиялық демалыс беру туралы өтініш; 

3) әскери қызметке шақыру туралы қағаз; 
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бала үш жасқа толғанға дейін академиялық демалыс 

беру үшін: 

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру 

үшін талап етіледі); 

2) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

академиялық демалыс беру туралы өтініш; 

3) туу, ұл немесе қыз бала асырап алу туралы (куәлік) 

құжаттар. 

2.Мемлекеттік корпорация арқылы: 

сырқатына байланысты ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін 

академиялық демалыс беру үшін: 

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру 

үшін талап етіледі); 

2) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

академиялық демалыс беру туралы өтініш; 

3) амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы ДКК 

қорытындысы; 

ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған 

жағдайда академиялық демалыс беру үшін: 

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру 

үшін талап етіледі); 

2) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

академиялық демалыс беру туралы өтініш; 

3) туберкулезге қарсы ұйымның ОДКК шешімі; 

әскери қызметке шақырылған білім алушыларға 

академиялық демалыс беру үшін: 

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру 

үшін талап етіледі); 

2) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

академиялық демалыс беру туралы өтініш; 

3) әскери қызметке шақыру туралы қағаз; 

бала үш жасқа толғанға дейін академиялық демалыс 

беру үшін: 

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру 

үшін талап етіледі); 

2) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

академиялық демалыс беру туралы өтініш. 

Мемлекеттік корпорация қызметкері өтініш берушінің 

жеке басын куәландыратын құжаттар туралы 

мәліметтерді, баланың тууы, ұл немесе қыз бала 

асырап алуы туралы куәліктерді "электронды үкімет" 

шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден алады және көрсетілетін қызметті 

берушіге беру үшін қағаз тасымалдағышта басып 

шығарады. 

Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін 

қызметті алушыдан Қазақстан Республикасының 

заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызмет 

көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде заңмен 

қорғалған құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға 

келісім алады. 

Мемлекеттік корпорация нәтижені бір ай ішінде 

сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оларды одан 

әрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге 

тапсырады. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен 

соң жүгінген жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші 
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көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік 

корпорацияға дайын құжаттарды жібереді. 

Көрсетілетін қызметті алушы осы Қағидалардың 3-

тармағында көрсетілген тізбеге сәйкес құжаттардың 

толық емес топтамасын және (немесе) жарамдылық 

мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, сондай-

ақ, құжаттар дұрыс болмаса және осы Қағидаларда 

белгіленген талаптарға сәйкес келмесе, Мемлекеттік 

корпорация қызметкері құжаттарды қабылдаудан бас 

тарту туралы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша қолхат береді. 

9 Қазақстан Республикасының 

заңнамаларында белгіленген 

мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 

тартуға негіздемелер 

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының 

және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) 

дұрыс еместігінің анықталуы; 

2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) 

мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті материалдар, 

деректер мен мәліметтердің осы Қағидаларда 

белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі негіз болып 

табылады. 

10 Мемлекеттік қызметтерді, оның ішінде 

электрондық нысанда және Мемлекеттік 

корпорация арқылы ұсыну 

ерекшеліктерін ескеретін өзге де 

талаптар 

1) Заңнамада белгіленген тәртіппен өзіне өзі қызмет 

көрсетуді, өз бетімен қозғалуды, бағдаралуды жүзеге 

асыру қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе 

ішінара жоғалтқан көрсетілетін кызметті алушыға 

мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды 

қабылдауды Мемлекеттік корпорация қызметтері 1414 

Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы 

тұрғылықты жері бойынша шығумен жүргізеді. 

2) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 

қызметтерді көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы 

ақпаратты 1414, 8 800 080 77777 Бірыңғай байланыс 

орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар; 

3) мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша 

анықтама қызметтерінің байланыс телефондары 

Министрліктің : www.edu.gov.kz интернет-ресурсында 

көрсетілген. 
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