
Мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі білім алушылар мен 

тәрбиенушілердің жекелеген санаттарына қала сыртындағы және мектеп 

жанындағы лагерьлерде демалуы үшін құжаттар қабылдау және жолдама 

беру 

 
Мемлекеттік орган ҚР Білім және ғылым министрлігі 

 

Қызметті  алушылар жеке тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 

 

 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 

2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі - 

Мемлекеттік корпорация); 

3) білім беру ұйымдары; 

4) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы. 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

  5 (бес) жұмыс күн 

 

Қызмет құны 

 

Тегін 

Құжаттартізбесі Көрсетілетін қызметті берушіге және Мемлекеттік 

корпорацияға жүгінген кезде: 

1) өтініш; 

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 

куәландыратын құжаттың көшірмесі; 

3) "АХАЖ тіркеу пункті" ақпараттық жүйесінде 

мәліметтер болмаған жағдайда (бұдан әрі - АХАЖ АЖ) не 

Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда 

баланың туу туралы куәлігі; 

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) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 

медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 

бұйрығымен (бұдан әрі - № 907 бұйрық) (Қазақстан 

Республикасы Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 

бекітілген нысанға сәйкес сауықтыру лагерiне баратын 

мектеп оқушысына медициналық анықтама; 

6) 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); 

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. 

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 тіркеу пункті" ақпараттық жүйесінде 

мәліметтер болмаған жағдайда (бұдан әрі - АХАЖ АЖ) не 

Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда 

баланың туу туралы куәліктің 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) № 907 бұйрықпен бекітілген нысанға сәйкес сауықтыру 

лагерiне баратын мектеп оқушысына медициналық 

анықтаманың электрондық көшірмесі; 

5) 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 

Қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерге 

жолдама 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 
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