03.12.2013   

Патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау

Назначение выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

Мемлекеттік мекеме


Государственный орган
Ақсу қаласы білім беру бөлімі  (bilimaksu.kz)
Отдела образования города Аксу (bilimaksu.kz)
Қызмет алушылар
Получатели услуги
Жеке тұлғалар
Физические лица
Қызмет көрсететін орын

Место предоставления услуги 
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:
- Ақсу қаласының білім беру бөлімі 


Канцелярия услугодателя:
- отдел образования г. Аксу
Қызмет құны
Стоимость услуги
Тегін 
Бесплатно 
Қызмет көрсету мерзімі








Срок оказания услуги
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ портал арқылы өтініш берген кезде: беру – бес жұмыс күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20 минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 минут.

1) с момента сдачи документов – пять рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов – 20 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут.
«Электронды үкімет» порталында қызмет көрсету
Оказание услуги на портале «электронного правительства»
Жоқ
Нет
Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету


Оказание услуги через госорган
1) мемлекеттік қызмет стандартына 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын кәуландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) баланы (балалардың) білім беру ұйымында оқуы туралы анықтама;
4) баланы (балалардың) патронаттық тәрбиеге беру туралы шарттың көшірмесі.

1) заявление по форме согласно приложению 2 к стандарту государственной услуги;
2) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя;
3) справка об обучении ребенка (детей) в организации образования;
4) копия договора о передаче ребенка (детей) на патронатное воспитание.
ХҚО арқылы қызмет көрсету
Оказание услуги через ЦОН
Жоқ 

Нет 
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі 


Результат оказания госуслуги
Мемлекеттік қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау туралы шешім. 
Решение о назначении денежных средств, выделяемых патронатным воспитателям на содержание ребенка (детей) по форме согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги.


