
 Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі 

 (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою 
 

Мемлекеттік орган                         
 

ҚР  Білім және ғылым министрлігі 

 

Қызметті алушылар 
 

жеке тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 
 

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" КЕ АҚ - Мемлекеттік 

корпорацияның кез-келген бөлімінде (халыққа 

қызмет көрсету орталығында); 

2) Астана және Алматы қалаларының, аудандардың 

(облыстық маңызы бар қалалардың) ЖАО, 

қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар 

қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық 

округтердің әкімдері; 

3) "электрондық үкіметтің" веб-порталы 

 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

30 минут    

 

Қызмет  құны  

 

 Қосымша ақпарат 

 

тегін  

 

Бірінші кезекті орынды алуға мыналар құқылы: 

1) заңды өкілдері мүгедек болып табылатын балалар; 

2) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 

және жетім балалар; 

3) көп балалы отбасылардан шыққан балалар; 

4) ерекше білім беруді қажет ететін балалар. 

 

 

Құжаттар тізбесі 

 

Көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 

корпорацияға: 

1) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш; 

2) баланың туу туралы куәлігі (сәйкестендіру үшін); 

3) көрсетілетін қызметті алушының (ата-анасының 

бірінің немесе заңды өкілдерінің (сәйкестендіру 

үшін) жеке басын куәландыратын құжат; 

4) әскери қызметкердің немесе арнаулы мемлекеттік 

орган қызметкерінің жұмыс орнынан берілген, мөр 

басылған және уәкілетті тұлғаның қолы қойылған 

анықтама (бар болғанда) (берілген күннен бастап 

күнтізбелік 10 күн ішінде жарамды); 

5) ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін 

психологиялық-медициналық-педагогикалық 

консультацияның қорытындысы (бар болғанда); 

6) мектепке дейінгі ұйымға бірінші кезекте орын алу 

құқығын растайтын құжаттар (бар болғанда). 

Порталға: 

1) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет алушының ЭЦҚ қойылған 

электрондық құжат нысанындағы өтініш; 
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2) әскери қызметкердің немесе арнаулы мемлекеттік 

орган қызметкерінің жұмыс орнынан берілген, мөр 

басылған және уәкілетті тұлғаның қолы қойылған 

анықтаманың (бар болғанда) (берілген күннен бастап 

күнтізбелік 10 күн ішінде жарамды) скан-көшірмесі; 

3) ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін 

психологиялық-медициналық-педагогикалық 

консультация қорытындысының (бар болғанда) скан-

көшірмесі. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

 

кезекке қою туралы хабарлама беру (ерікті нысанда), 

орын болған жағдайда – мектепке дейінгі ұйымға 

жолдама беру (ерікті нысанда) немесе мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартының 10-

тармағындабелгіленген мемлекеттік қызметті 

көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап болып 

табылады. 

  

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 
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