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 орган

ҚР Білім және ғылым министрлігі

Қызметті алушылар

жеке тұлғалар

Қызмет көрсету орны

1) Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының,
аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың
жергілікті
атқарушы
органдары;
2)
білім
беру
ұйымдары;
3) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы
(бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.

Қызметті көрсету
мерзiмдерi
Қызмет құны

5 (бес) жұмыс күні

Құжаттар тізбесі

көрсетілетін
қызметті
берушіге:
1)
өтініш;
2) ата-аналардың жеке басын куәландыратын құжат
(жеке
басын
сәйкестендіру
үшін
қажет);
3) "АХАЖ тіркеу пункті" ақпараттық жүйесінде
мәліметтер болмаған жағдайда (бұдан әрі - АХАЖ АЖ)
не Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған
жағдайда баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі
(жеке
сәйкестендіру
үшін
қажет);
4) АХАЖ АЖ-де мәліметтер болмаған жағдайда не
Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған
немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы
куәліктің
көшірмесі;
5) мәртебесін растайтын құжаттың көшірмесі:
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқығы
бар отбасылардан шыққан балалар үшін - көрсетілетін
қызметті алушының (отбасының) жергілікті атқарушы
органдар ұсынатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмекті тұтынушылар қатарына жататынын растайтын
анықтама;
жан басына шаққанда орташа табысы күн көріс
деңгейінен төмен, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
алмайтын отбасылардан шыққан балалар үшін - алған
табысы туралы құжаттар (жұмыс істейтін ата-аналардың
немесе оларды алмастыратын адамдардың жалақылары
туралы, кәсіпкерліктен және басқа да қызмет
түрлерлерінен түсетін табыстары туралы, балаларға
және басқа да асырауындағыларға төленетін алимент
түріндегі
табыстары
туралы
анықтама);

тегін

отбасында тәрбиеленетін жетім балалар, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балалар үшін - жетім балалар
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасыда
тәрбиеленетін
балалар
үшін
қорғаншылықты
(қамқоршылықты), патронаттық тәрбиелеуді бекіту
туралы
уәкілетті
органның
шешімі;
төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл көмекті талап
ететін отбасылардан шыққан және білім беру ұйымының
алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар
мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттарына жататын
балалар үшін - отбасының материалдық-тұрмыстық
жағдайын тексеру негізінде алқалы орган айқындайды.
Құжаттар салыстыру үшiн түпнұсқада ұсынылады,
содан кейiн түпнұсқалар көрсетілетін қызметті алушыға
қайтарылады.
порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен немесе
бір рет пайдаланатын құпиясөзбен куәландырылған,
көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс
операторы ұсынған абоненттік нөмірі порталдың есеп
жазбасына тіркелген және қосылған жағдайда,
электрондық
құжат
нысанындағы
өтініш;
2) АХАЖ АЖ-де мәліметтер болмаған жағдайда не
Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған
жағдайда баланың туу туралы куәлігінің электрондық
көшірмесі;
3) АХАЖ АЖ-де мәліметтер болмаған жағдайда не
Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған
немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы
куәліктің
электрондық
көшірмесі;
4) мәртебесін растайтын құжаттың электрондық
көшірмесі:
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқығы
бар отбасылардан шыққан балалар үшін - көрсетілетін
қызметті алушының (отбасының) жергілікті атқарушы
органдар ұсынатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмекті тұтынушылар қатарына жататынын растайтын
анықтама;
жан басына шаққанда орташа табысы күн көріс
деңгейінен төмен, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
алмайтын отбасылардан шыққан балалар үшін - алған
табысы туралы құжаттар (жұмыс істейтін ата-аналардың
немесе оларды алмастыратын адамдардың жалақылары
туралы, кәсіпкерліктен және басқа да қызмет
түрлерлерінен түсетін табыстары туралы, балаларға
және басқа да асырауындағыларға төленетін алимент
түріндегі
табыстары
туралы
анықтама);
отбасында тәрбиеленетін жетім балалар, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балалар үшін - жетім балалар
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасыда
тәрбиеленетін
балалар
үшін
қорғаншылықты

(қамқоршылықты), патронаттық тәрбиелеуді бекіту
туралы
уәкілетті
органның
шешімі;
төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл көмекті талап
ететін отбасылардан шыққан және білім беру ұйымының
алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар
мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттарына жататын
балалар үшін - отбасының материалдық-тұрмыстық
жағдайын тексеру негізінде алқалы орган айқындайды.
Қызмет көрсету нәтижесі

Жалпы білім беретін мектепте тегін және жеңілдетілген
тамақтандыруды ұсыну туралы анықтама не мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында
көрсетілген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі
көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне"
жіберіледі және сақталады.

Мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020478#z286

