
Спорт мектептеріне және спорт мектептерінің бөлімшелеріне 

"мамандандырылған" деген мәртебе беру 

  

Мемлекеттік орган 

 

Мәдениет және спорт министрлігі 

 

Қызметті  алушылар 

 

қызмет заңды тұлғаларға  

 

Қызмет көрсету орны 

 

"Азаматтарға арналған үкімет "Мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы немесе "электрондық үкіметтің" www.egov.kz 

веб-порталы арқылы жүзеге асырылады. 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

 

5 (бес) жұмыс күні ішінде  

 

Қызмет құны 

 

тегін 

 

 

Құжаттар тізбесі 

 

спорт мектептеріне "мамандандырылған" мәртебесін 

беру туралы мемлекеттік қызметті алу үшін: 

Мемлекеттік корпорацияға: 

1) спорт мектебі басшысының жеке басын 

куәландыратын құжат және (немесе) спорт 

мектебінің өкілі жүгінген кезде - заңды тұлғаның 

сенімхаты (сәйкестендіру үшін); 

2) осы Қағидалардың 2 - қосымшасына сәйкес нысан 

бойынша өтініш; 

3) осы Қағидалардың 3 - қосымшасына сәйкес спорт 

объектісі (үй - жай) туралы мәліметтер; 

4) спорт мектебінің спортшыларын медициналық 

тексеруден тұрақты өткізу туралы спорт мектебі мен 

дәрігерлік-дене шынықтыру диспансері немесе басқа 

да медициналық ұйымдар арасында жасалған 

қолданыстағы шарт; 

5) осы Қағидалардың 4 - қосымшасына сәйкес спорт 

мектебінің басшысы куәландырған спорт резервін 

даярлау жөніндегі бөлімшенің жұмысы туралы 

анықтама; 

6) спорт мектептерінің бөлімшелеріне 

"мамандандырылған" мәртебесін беру туралы 

бұйрықтардың көшірмелері; 

порталға: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен 

куәландырылған электрондық құжат нысанындағы 

сұрау салу; 

2) осы Қағидалардың 3 - қосымшасына сәйкес 



электрондық құжат нысанындағы спорт объектісі (үй 

- жай) туралы мәліметтер; 

3) спорт мектебі мен дәрігерлік-дене шынықтыру 

диспансері немесе басқа да медициналық ұйымдар 

арасында спорт мектебі спортшыларын медициналық 

тексеруден тұрақты өткізу туралы электрондық құжат 

нысанындағы қолданыстағы шарт; 

4) осы Қағидалардың 4 - қосымшасына сәйкес спорт 

мектебінің басшысы куәландырған спорт резервін 

даярлау жөніндегі бөлімшенің жұмысы туралы 

электрондық құжат нысанындағы анықтама; 

5) электрондық құжат нысанында спорт 

мектептерінің бөлімшелеріне "мамандандырылған" 

мәртебесін беру туралы бұйрықтар; 

спорт мектептерінің бөлімшелеріне 

"мамандандырылған" мәртебесін беру туралы 

мемлекеттік қызметті алу үшін: 

Мемлекеттік корпорацияға: 

1) спорт мектебі басшысының жеке басын 

куәландыратын құжат және (немесе) спорт 

мектебінің өкілі жүгінген кезде - заңды тұлғаның 

сенімхаты (сәйкестендіру үшін); 

2) осы Қағидалардың 2 - қосымшасына сәйкес нысан 

бойынша өтініш; 

3) осы Қағидалардың 3 - қосымшасына сәйкес спорт 

объектісі (үй - жай) туралы мәліметтер; 

4) спорт мектебі мен дәрігерлік-дене шынықтыру 

диспансері немесе басқа да медициналық ұйымдар 

арасында спорт мектебі спортшыларын медициналық 

тексеруден тұрақты өткізу туралы жасалған 

қолданыстағы шарт; 

5) осы Қағидалардың 4 - қосымшасына сәйкес спорт 

мектебінің басшысы куәландырған спорт резервін 

даярлау жөніндегі бөлімшенің жұмысы туралы 

анықтама; 

порталға: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен 

куәландырылған электрондық құжат нысанындағы 

сұрау салу; 

2) осы Қағидалардың 3 - қосымшасына сәйкес 

электрондық құжат нысанындағы спорт объектісі (үй 

- жай) туралы мәліметтер; 

3) спорт мектебі мен дәрігерлік-дене шынықтыру 

диспансері немесе басқа да медициналық ұйымдар 

арасында спорт түрі бойынша бөлімше 

спортшыларын медициналық тексеруден тұрақты 



өткізу туралы электрондық құжат нысанындағы 

қолданыстағы шарт; 

4) осы Қағидалардың 4 - қосымшасына сәйкес спорт 

мектебінің басшысы куәландырған спорт резервін 

даярлау жөніндегі бөлімшенің жұмысы туралы 

электрондық құжат нысанындағы анықтама. 

 

Қызмет көрсету 

нәтижесі 

 

Спорт мектептеріне немесе спорт мектептерінің 

бөлімшелеріне "мамандандырылған" мәртебесін беру 

туралы бұйрықтың көшірмесі.  

 

 

Мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 

стандарты 

 

  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011642 

 

  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011642

