Приложение 1 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 4 мая 2020 года № 180

Правила оказания государственной услуги "Предоставление бесплатного питания
отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой
(попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций
технического и профессионального, послесреднего и высшего образования"
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила оказания государственной услуги разработаны в соответствии с
подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных
услугах" и определяют порядок предоставления бесплатного питания отдельным категориям граждан,
а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и
воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего
образования.
2. Государственная услуга "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан,
а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и
воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего
образования" (далее - государственная услуга) оказывается организациями технического и
профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования (далее услугодатель).
3. Государственная услуга оказывается физическим лицам, относящихся к отдельным категориям,
а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и
воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего
образования или их родителям или иных законных представителей (далее – услугополучатель)
бесплатно.

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги
4. Услугополучатель для получения бесплатного питания, подает услугодателю через канцелярию
услугодателя и (или) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее - портал), либо
через некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для
граждан" (далее - Государственная корпорация) заявление по форме согласно приложению 1 к
настоящим Правилам с приложением документов, предусмотренных стандартом государственной
услуги "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам,
находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам
организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования" (далее стандарт), согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
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 приведен в стандарте.
5. При приеме документов через услугодателя и (или) Государственную корпорацию
услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.
6. Сведения о документе, удостоверяющего личность, опеки (попечительства), патронатного
воспитания – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семьях, подтверждающие принадлежность заявителя (семьи) к получателям государственной
адресной социальной помощи, предоставляемой местными исполнительными органами, для детей из
семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи услугополучателя, услугодатель
получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного
правительства".
7. В случае представления услугополучателем неполного пакета документов, и (или) документов с
истекшим сроком действия, согласно перечню, предусмотренному пунктом 8 стандарта

государственной услуги, услугодатель или работник Государственной корпорации отказывает в
приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по форме согласно приложению
4 к настоящим Правилам.
В случае обращения через портал услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о
принятии запроса на государственную услугу, а также уведомление с указанием даты и времени
получения результата государственной услуги.
Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и
направляет на рассмотрение услугодателю.
В случае поступления документов через портал услугодатель в течение 1 рабочего дня с момента
регистрации документов, проверяет полноту представленных документов.
При представлении услугополучателем неполного пакета документов услугодатель в указанные
сроки направляет в "личный кабинет" услугополучателя на портале мотивированный отказ в
дальнейшем рассмотрении заявления.
При предоставлении услугополучателем полного пакета документов услугодатель в течение 3
(трех) рабочих дней рассматривает документы на соответствие требованиям Правил, по итогам
готовит Уведомление о предоставлении бесплатного питания по форме согласно приложению 3 к
Правилам и направляет его на подпись руководителю услугодателя.
Результат оказания государственной услуги выдается услугополучателю в канцелярии
услугодателя и (или) в Государственной корпорации нарочно при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (либо его представителя по нотариально заверенной доверенности).
При этом доставка результата государственной услуги в Государственную корпорацию
осуществляется не позднее, чем за сутки до истечения срока оказания государственной услуги.
На портале результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет"
услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя.
8. Общий срок рассмотрения документов на оказание государственной услуги составляет 5 (пять)
рабочих дней.
9. Документы, не выданные в срок из-за отсутствия обращения услугополучателя (представителя),
в течение одного месяца хранятся в Государственной корпорации, после истечения данного срока
возвращаются услугодателю как невостребованные.
10. В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О
государственных услугах" услугодатель обеспечивает внесение данных в информационную систему
мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги в порядке,
установленном уполномоченным органом в сфере информатизации.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или)
его должностных лиц в процессе оказания государственной услуги
12. Заявление об обжаловании решений, действий (бездействия) услугодателя по вопросам
оказания государственных услуг может быть подано на имя руководителя услугодателя, в
уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
13. Заявление услугополучателя, поступившее в адрес услугодателя, непосредственно оказавшего
государственную услугу, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан "О
государственных услугах" подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
регистрации.
Заявление услугополучателя, поступившее в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю
за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня его регистрации.
14. В случае несогласия с результатами оказания государственной услуги, услугополучатель
обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Стандарт государственной услуги
"Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой
(попечительством) и патронатом,
обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования"
1
Наименование услугодателя
Государственная услуга оказывается организациями технического и
профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования
2
Способы предоставления
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги
государственной услуги
осуществляется через:
(каналы доступа)
1) канцелярию услугодателя;
2) некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация
"Правительство для граждан" (далее - Государственная корпорация);
3) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).
3
Срок оказания
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, в Государственную корпорацию –
государственной услуги
5 рабочих дней;
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 физическим лицам (далее –
услугополучатель) пакета документов услугодателю – 20 минут, в Государственную
корпорацию – 15 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя через канцелярию
услугодателя – 30 минут, через Государственную корпорацию – 15 минут.
4
Форма оказания
Электронная (частично автоматизированная)/бумажная
государственной услуги
5
Результат оказания
Уведомление о предоставлении бесплатного питания либо мотивированный ответ об
государственной услуги
отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям,
предусмотренным в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги.
На портале результат оказания государственной услуги направляется и хранится в
"личном кабинете" услугополучателя.
6
Размер оплаты, взимаемой с
Бесплатно
услугополучателя при
оказании государственной
услуги, и способы ее
взимания в случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан
7
График работы
1) услугодателя - с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных
и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, в
соответствии с установленным графиком работы услугодателя с 9.00 часов до 17.30
часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов.
2) Государственной корпорации: с понедельника по субботу включительно, с 9.00
часов до 20.00 часов, без перерыва на обед, кроме выходных и праздничных дней,
согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.
3) портала: круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с
проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания
рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому
законодательству Республики Казахстан, прием заявления и выдача результата
оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).
Адреса мест оказания государственной услуги размещены на:
1) интернет-ресурсе услугодателя;
2) интернет-ресурсе Государственной корпорации www.gov4c.kz;
3) портале www.egov.kz.
8
Перечень документов
Услугодателю и (или) в Государственную корпорацию:
1) заявление установленной формы;
2) свидетельство о рождении - для детей из многодетных семей (в случае рождения до
13 августа 2007 года);
3) справки об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания – для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;
4) справки об инвалидности – инвалидам и инвалидам с детства, детям-инвалидам или
заключение психолого-медико-педагогической консультации – для детей с
ограниченными возможностями в развитии;
5) справки, подтверждающие принадлежность заявителя (семьи) к получателям
государственной адресной социальной помощи, предоставляемой местными
исполнительными органами, для детей из семей, имеющих право на получение
адресной социальной помощи;
6) сведения о полученных доходах (заработная плата работающих родителей или их
заменяющих, доходы от предпринимательской деятельности и других видов

9

10

Основания для отказа в
оказании государственной
услуги, установленные
законодательством
Республики Казахстан
Иные требования с учетом
особенностей оказания
государственной услуги, в
том числе оказываемой в
электронной форме и через
Государственную
корпорацию

деятельности, доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев) – для детей из
семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Для студентов, обучающимся по образовательным программам технического и
профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку
квалифицированных рабочих кадров, а также обучающимся в рамках подготовки
кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка
труда первого направления Государственной программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек",
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018
года № 746:
1) заявление установленной формы;
2) приказ о зачислении в учебное заведение.
Документы, перечисленные в пунктах 2,3,4 предоставляются в подлинниках и копиях,
после сверки которых подлинники возвращаются заявителю.
На портале:
1) заявление установленной формы;
2) свидетельство о рождении - для детей из многодетных семей (в случае рождения до
13 августа 2007 года);
3) электронные справки об утверждении опеки (попечительства), патронатного
воспитания – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях;
4) электронные справки об инвалидности – инвалидам и инвалидам с детства, детяминвалидам или электронное заключение психолого-медико-педагогической
консультации – для детей с ограниченными возможностями в развитии;
5) электронные справки, подтверждающие принадлежность заявителя (семьи) к
получателям государственной адресной социальной помощи, предоставляемой
местными исполнительными органами, для детей из семей, имеющих право на
получение адресной социальной помощи;
6) сведения о полученных доходах (заработная плата работающих родителей или их
заменяющих, доходы от предпринимательской деятельности и других видов
деятельности, доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев) – для детей из
семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Для студентов, обучающимся по образовательным программам технического и
профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку
квалифицированных рабочих кадров, а также обучающимся в рамках подготовки
кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка
труда первого направления Государственной программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек",
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018
года № 746:
1) заявление установленной формы;
2) приказ о зачислении в учебное заведение.
Сведения о документе, удостоверяющего личность, опеки (попечительства),
патронатного воспитания – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях, подтверждающие принадлежность заявителя
(семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи,
предоставляемой местными исполнительными органами, для детей из семей, имеющих
право на получение адресной социальной помощи, услугополучателя, услугодатель при
наличии получает из соответствующих государственных информационных систем
через шлюз "электронного правительства".
1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для
получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) наличие в отношении услугополучателя вступившее в законную силу решения суда,
на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с
получением государственной услуги.
Услугополучателям имеющим стойкие расстройства функций организма, полную или
частичную утрату способности или возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, прием документов для оказания
государственной услуги, производится работником Государственной корпорации с
выездом по месту жительства посредством обращения через Единый контакт-центр
1414, 8 800 080 7777.
Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе
оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного
кабинета" портала, справочных служб услугодателя, а также Единого контакт-центра
1414, 8 800 080 7777.

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 4 мамырдағы № 180
Бұйрыққа 1-қосымша

"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 қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы"
2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес
әзірленді және 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 тәртібін айқындайды.
2. 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
қызметін (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызмет) техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі –
Көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
3. Мемлекеттік қызмет техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру
ұйымдарында білім алатын және тәрбиеленетін жекелеген санатқа жататын жеке тұлғаларға, сондайақ қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) және патронаттағы адамдарға немесе олардың атааналарына немесе басқа заңды өкілдеріне (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі
4. Көрсетілетін қызметті алушы тегін тамақтануды алу үшін осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес
"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
көрсетілетін қызмет стандартында (бұдан әрі - Стандарт) көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып,
осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі және
(немесе) www.egov.kz "электрондық үкіметтің" веб-порталы (бұдан әрі - портал) арқылы не
"Азаматтарға арналған үкімет "Мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
(бұдан әрі - Мемлекеттік корпорациясы) арқылы өтініш береді.
Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондайақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып өзге де мәліметтерді қамтитын
мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі стандартта келтірілген.
5. Құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші және (немесе) Мемлекеттік корпорация арқылы
қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат
беріледі.
6. Көрсетілетін қызметті алушының атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан
шыққан балалар үшін жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
алушыларға өтініш берушінің (отбасының) тиесілігін растайтын, отбасыларда тәрбиеленетін жетім
балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін - жеке басын куәландыратын құжат,
қорғаншылық (қамқоршылық), патронаттық тәрбие туралы мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.
7. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 8-тармағында
көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі
өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші немесе Мемлекеттік корпорация

қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан
бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне"
мемлекеттік көрсетілетін қызметке сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе, сондай-ақ
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттар түскен күні оларды қабылдауды, тіркеуді
жүзеге асырады және көрсетілетін қызметті берушіге қарауға жолдайды.
Құжаттар портал арқылы түскен жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші құжаттар тіркелген
сәттен бастап 1 жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған кезде көрсетілетін қызметті
беруші көрсетілген мерзімде көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинетіне" өтінішті
одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды жібереді.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын ұсынған кезде көрсетілетін
қызметті беруші 3 (үш) жұмыс күні ішінде құжаттардың Қағидалардың талаптарына сәйкестігін
қарайды, қорытындысы бойынша Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін
тамақтандыруды ұсыну туралы хабарлама дайындайды және оны көрсетілетін қызметті берушінің
басшысына қол қоюға жібереді.
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде және (немесе)
Мемлекеттік корпорацияда жеке басын куәландыратын құжатты (не нотариалды куәландырылған
сенімхат бойынша оның өкілінің) көрсеткен кезде қолма-қол беріледі.
Бұл ретте мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін Мемлекеттік корпорацияға жеткізу мемлекеттік
қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін бір тәуліктен кешіктірілмей жүзеге асырылады.
Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке
кабинетіне" көрсетілетін қызметті беруші басшысының ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанында
жіберіледі.
8. Мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған құжаттарды қараудың жалпы мерзімі 5 (бес) жұмыс
күнін құрайды.
9. Көрсетілетін қызметті алушының (өкілдің) өтініші болмауына байланысты мерзімінде
берілмеген құжаттар бір ай бойы Мемлекеттік корпорацияда сақталады, осы мерзім өткеннен кейін
көрсетілетін қызметті берушіге талап етілмеген ретінде қайтарылады.
10. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 2тармағының 11) тармақшасына сәйкес көрсетілетін қызметті беруші ақпараттандыру саласындағы
уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық
жүйесіне мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы деректерді енгізуді қамтамасыз етеді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының
мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне)
шағымдану тәртібі
12. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің
шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану туралы өтініш көрсетілетін қызметті берушінің
басшысының атына, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету
сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға берілуі мүмкін.
13. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25бабының 2) тармағына сәйкес мемлекеттік қызметті тікелей көрсеткен көрсетілетін қызметті
берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының өтініші тіркелген күнінен
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарастырылуға 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. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарындабілім алатын және
тәрбиеленетін жекелеген санаттағы азаматтарға, сондай-ақ қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) және патронаттағы
адамдарға тегін тамақтандыруды ұсыну" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1

Көрсетілетін қызметті берушінің
атауы

"Мемлекеттік қызметті техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі,
жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары"
көрсетеді

2

Мемлекеттік көрсітілетін
қызметті ұсыну тәсілдері
(жеткізу арналары)

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық
емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация);
3) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі - портал)
арқылы жүзеге асырылады.

3

Мемлекеттік қызмет көрсету
мерзімі

1) көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға құжаттар
топтамасын тапсырған сәттен бастап - 5 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 аяқталғанға дейін бір тәуліктен кешіктірмей жеткізуді
қамтамасыз етеді;
2) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыру үшін жеке
тұлғаларға күтудің барынша рұқсат етілген уақыты - 20 минут, Мемлекеттік
корпорацияға - 15 минут
3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсеттілетін берушінің кеңсесі арқылы
қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілген уақыты - 30 минут, Мемлекеттік
корпорация арқылы-15 минут.
Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының "жеке
кабинетіне" мемлекеттік көрсетілетін қызметке сұрау салудың қабылданғаны
туралы мәртебе, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні
мен уақыты көрсетілген хабарлама жіберіледі.
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Мемлекеттік қызметті көрсету
нысаны

Электронды (ішінара автоматтындырылған)/қағаз түрінде
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Мемлекеттік қызметті көрсету
нәтижесі

Тегін тамақтандыруды ұсыну туралы хабарлама не осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген жағдайларда және
негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді
жауап.
Порталда көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік
қызметті көрсету нәтижесі жолданады және сақталады.
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Мемлекеттік қызмет көрсету
кезінде көрсетілетін қызметті
алушыдан алынатын төлем
мөлшері және Қазақстан
Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларда оны алу
тәсілдері

Тегін
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Жұмыс кестесі

1) көрсетілетін қызметті беруші - Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден

бастап жұманы қоса алғанда, көрсетілетін қызметті берушінің белгіленген
жұмыс кестесіне сәйкес сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат
9.00-ден 17.30-ға дейін.
2) Мемлекеттік корпорация: Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне
сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса
алғанда, түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.
3) портал: жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді
қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан
кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтінішті қабылдау және
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге
асырылады).
Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурсында;
3) www.egov.kz. порталында орналасқан.
8

Құжаттар тізбесі

Көрсетілетін қызметті берушіге және (немесе) Мемлекеттік корпорацияға:
1) белгіленген нысандағы өтініш;
2) туу туралы куәлік - көп балалы отбасылардың балалары үшін (2007 жылғы
13 тамызға дейін туылған жағдайда);
3) қорғаншылықты (қамқоршылықты), патронаттық тәрбиелеуді бекіту туралы
анықтамалар - жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған,
отбасыларда тәрбиеленетін балалар үшін;
4) мүгедектігі туралы анықтамалар - мүгедектер және бала кезінен мүгедектер
үшін немесе психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның
қорытындысы - даму мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін;
5) өтініш берушінің (отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілілігін растайтын
анықтамалар - атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан
шыққан балалар үшін;
6) табысы туралы мәліметтер (жұмыс істейтін ата-аналардың немесе оларды
алмастыратын адамдардың еңбекақысы, кәсіпкерлік қызметтен және басқа да
қызмет түрлерінен түсетін табыстар, балаларға және басқа да
асырауындағыларға алимент түріндегі табыстар) - мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі
күнкөріс деңгейінен төмен отбасылардан шыққан балалар үшін.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы №
746 қаулысымен бекітілген Өнімді жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік
бағдарламасының бірінші бағытының еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере
отырып, білікті жұмысшы кадрлар даярлауды қарастыратын техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша
білім алатын студенттер, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білімі бар
кадрларды даярлау шеңберінде оқитын студенттер үшін:
1) белгіленген нысандағы өтініш;
2) оқу орнына қабылдау туралы бұйрық.
2,3,4-тармақтарда көрсетілген құжаттар түпнұсқаларда және көшірмелерде
ұсынылады, салыстырып тексерілгеннен кейін түпнұсқалар өтініш берушіге
қайтарылады.
Порталда:
1) белгіленген нысандағы өтініш;
2) туу туралы куәлік - көп балалы отбасылардың балалары үшін (2007 жылғы
13 тамызға дейін туылған жағдайда);
3) қорғаншылықты (қамқоршылықты), патронаттық тәрбиелеуді бекіту туралы
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Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген
мемлекеттік қызмет көрсетуден
бас тарту үшін негіздер
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Мемлекеттік қызметті, оның
ішінде электрондық нысанда
және Мемлекеттік корпорация
арқылы көрсету ерекшеліктері
ескеріле отырып қойылатын өзге
де талаптар

электрондық анықтамалар - жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған, отбасыларда тәрбиеленетін балалар үшін;
4) мүгедектігі туралы электрондық анықтамалар - мүгедектер және бала кезінен
мүгедектер үшін немесе психологиялық-медициналық-педагогикалық
консультацияның электрондық қорытындысы - даму мүмкіндіктері шектеулі
балалар үшін;
5) өтініш берушінің (отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілілігін растайтын
электрондық анықтамалар - атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар
отбасылардан шыққан балалар үшін;
6) табысы туралы мәліметтер (жұмыс істейтін ата-аналардың немесе оларды
алмастыратын адамдардың еңбекақысы, кәсіпкерлік қызметтен және басқа да
қызмет түрлерінен түсетін табыстар, балаларға және басқа да
асырауындағыларға алимент түріндегі табыстар) - мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі
күнкөріс деңгейінен төмен отбасылардан шыққан балалар үшін.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы №
746 қаулысымен бекітілген Өнімді жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік
бағдарламасының бірінші бағытының еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере
отырып, білікті жұмысшы кадрлар даярлауды қарастыратын техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша
білім алатын студенттер, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білімі бар
кадрларды даярлау шеңберінде оқитын студенттер үшін:
1) белгіленген нысандағы өтініш;
2) оқу орнына қабылдау туралы бұйрық.
Көрсетілетін қызметті алушының атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар
отбасылардан шыққан балалар үшін жергілікті атқарушы органдар ұсынатын
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушыларға өтініш берушінің
(отбасының) тиесілігін растайтын, отбасыларда тәрбиеленетін жетім балалар
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін - жеке басын
куәландыратын құжат, қорғаншылық (қамқоршылық), патронаттық тәрбие
туралы мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік
ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.
1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы
ұсынған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің
(мәліметтердің) дәйексіздігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты заңды күшіне енген, соның негізінде
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға
байланысты арнайы құқықтан айырылған сот шешімінің болуы
Организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне-өзі қызмет көрсету, өздігінен
қозғалу, бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара
жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету
үшін құжаттарды қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800
080 7777 нөміріне жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып,
Мемлекеттік корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен
мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы
"жеке кабинеті", көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық қызметтері,
сондай-ақ 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға
мүмкіндігі бар.

