
2015 жылғы 21 шілдедегі № 188 

Батыс Қазақстан облысы 

әкімдігінің қаулысымен 

бекітілген 

 

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдарға құжаттар қабылдау" 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 

 

1. Жалпы ережелер 

1."Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдарға құжаттар қабылдау" 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет). 

Мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу 

орындарымен (бұдан әрі – кӛрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 "Техникалық және кәсіптік білім беру саласында кӛрсетілген мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы" бұйрығымен бекітілген "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беретін ұйымдарына құжаттар қабылдау" мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі 

– стандарт) негізінде кӛрсетіледі.  

Ӛтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет кӛрсету нәтижелерін беру кӛрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – кӛрсетілетін қызметті алушы) тегін кӛрсетіледі. 

2. Мемлекеттік қызмет кӛрсету нысаны: қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік қызмет кӛрсету нәтижесі мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына 

сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орнына құжаттардың қабылданғаны 

туралы қолхат болып табылады (бұдан әрі – қолхат). 

 

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібін сипаттау 

4. Мемлекеттік қызметті кӛрсету бойынша рәсімді іс-қимылды бастауға негіздеме стандарттың 9-

тармағында кӛрсетілген қажетті құжаттарды (бұдан әрі – құжаттар) ұсыну болып табылады. 

5. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оның 

орындалу ұзақтығы: 

1) кӛрсетілетін қызметті алушы кӛрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысына қажетті 

құжаттарды күндізгі оқу нысанына – 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, кешкі және сырттай оқу нысанына – 

20 маусым 20 қыркүйек аралығында тапсырады; 

2) кӛрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы қажетті құжаттар тапсырылған сәттен бастап 

15 (он бес) минут ішінде оларды қабылдауды және тіркеуді жүзеге асырады, кӛрсетілетін қызметті алушыға 

қолхат береді.  

6. Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіздеме болатын мемлекеттік қызмет кӛрсету 

бойынша рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: 

1) кӛрсетілетін қызметті алушының кӛрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысына 

құжаттарды тапсыруы; 

2) кӛрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысының құжаттарды қабылдауы және тіркеуі және 

кӛрсетілетін қызметті алушыға қолхат береді. 

 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібін сипаттау 

7. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесіне қатысатын кӛрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 

1) кӛрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы. 

8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын кӛрсете отырып, құрылымдық бӛлiмшелер (қызметкерлер) 

арасындағы рәсiмдердiң (iс-қимылдардың) реттілігін сипаттау "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беретін ұйымдарға құжаттар қабылдау" мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет регламентінің (бұдан әрі – 

регламент) қосымшасына сәйкес блок-схемамен сүйемелденеді. 



9. Кӛрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының мемлекеттік қызмет 

кӛрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі стандарттың 3-

бӛліміне сәйкес жүзеге асырылады. 

 

 

"Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беретін 

ұйымдарға құжаттар қабылдау" 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет 

регламентіне қосымша 

 

 

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдарға құжаттар қабылдау" 

мемлекеттік қызметін көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 

 


