
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған 

адамдарға анықтама беру 

 
Мемлекеттік орган ҚР Білім және ғылым министрлігі 

 

Қызметті  алушылар жеке тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 

 

 

1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдары; 

2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы  

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарына құжаттар топтамасын тапсырған сәттен 

бастап, Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті 

берушінің орналасқан жері бойынша – 3 (үш) жұмыс күні, 

көрсетілетін қызметті берушінің орналасқан жері 

бойынша емес – 8 (сегіз) жұмыс күні. 

 

Қызмет құны 

 

Тегін 

Құжаттартізбесі Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарына: 

1) көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды 

өкілінің) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымы басшысының атына техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған 

адамдарға анықтама беру туралы өтініші; 

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі 

(түпнұсқасы сәйкестендіру үшін талап етіледі). 

      Құжаттардың қабылданғандығын растау осы 

мемлекеттік қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес 

құжаттарды қабылдаған тұлғаның аты-жөні, сондай-ақ 

мөрі, кіріс нөмірі мен күні көрсетілген қолхат беру болып 

табылады. 

      Мемлекеттік корпорацияға: 

1) көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды 

өкілінің) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымы басшысының атына техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған 

адамдарға анықтама беру туралы өтініші; 

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 

куәландыратын құжат (түпнұсқасы сәйкестендіру үшін 

талап етіледі); 

      Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметті 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012417#z82
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012417#z81
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Мемлекеттік корпорацияның қызметкері "электрондық 

үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден алады және оны көрсетілетін қызметті 

берушіге жолдайды. 

 

Қызмет көрсету 

нәтижесі 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2009 жылғы 12 маусымдағы                                                               

№ 289 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 болып тіркелген) 

бекітілген нысан бойынша техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға 

анықтама беру 

 

Мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 

стандарты 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020704 
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