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Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру

Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание

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 (выбрать те места предоставления услуги, где оказывается данная услуга)
1) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:
- Павлодар облысы білім беру басқармасы 
- Павлодар қаласының білім беру бөлімі 
- Екібастұз қаласының білім беру бөлімі
- Ақсу қаласының білім беру бөлімі
- Ақтоғай ауданының білім беру бөлімі 
- Баянауыл  ауданының білім беру бөлімі 
- Ертіс ауданының білім беру бөлімі 
- Железин ауданының білім беру бөлімі 
- Қашыр ауданының білім беру бөлімі 
- Лебяжі ауданының білім беру бөлімі 
- Май ауданының білім беру бөлімі 
- Павлодар ауданының білім беру бөлімі 
- Успен ауданының білім беру бөлімі 
- Шарбақты ауданының білім беру бөлімі 

1) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz;
2) канцелярию услугодателя:
- управление образования Павлодарской области 
- отдел образования г. Павлодар
- отдел образования г. Экибастуз
- отдел образования г. Аксу
- отдел образования  Актогайского района
- отдел образования  Баянаульского района
- отдел образования   Иртышского района
- отдел образования  Железинского района     
- отдел образования  Качирского района
- отдел образования  Лебяжинского района
- отдел образования  Майского района
- отдел образования  Павлодарского района
- отдел образования  Успенского района
- отдел образования   Щербактинского  района
Қызмет құны
Стоимость услуги
Тегін
Бесплатно
Қызмет көрсету мерзімі








Срок оказания услуги
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 30 күн;
2) көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20 минут; 
3) көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 минут.

1) с момента сдачи документов – 30 календарных дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов – 20 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут.
«Электронды лицензиялау» порталында қызмет көрсету
















Оказание услуги на портале «электронного лицензирования»
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦК койылған электрондық құжат нысанындағы сұранысы;
2) егер некеде тұрған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының және жұбайының (зайыбының) Кодекстің 91-бабы 1-бөлімінің 6) тармақшасына сәйкес ауруының жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы туралы анықтама, сондай-ақ «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша наркологиялық және психиатриялық диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мәліметтің жоқтығы туралы анықтаманың электрондық көшірмесі;
3) білімі туралы мәліметтің электрондық көшірмесі.

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;
2) электронная копия справки о состоянии здоровья услугополучателя и супруга(-и), в случае если состоит в браке, подтверждающей отсутствие заболеваний в соответствии с подпунктом 6) части 1 статьи 91 Кодекса, а также справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» от 23 ноября 2010 года № 907,зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697; 
3) электронная копия сведения об образовании.
Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету



































Оказание услуги через госорган
1) патронат тәрбиеші болуға тілек білдіргені туралы өтініші;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) тұрғын үй-тұрмыстық жағдайларын тексеріп-қарауды жүргізу туралы өтініші; 
4) егер баланың (балалардың) патронат тәрбиешiсі болуға тiлек бiлдiрген адам некеде тұрған болса, жұбайының (зайыбының) келiсiмi;
5) егер некеде тұрса, көрсетілетін қызметті алушының және жұбайының (зайыбының) Кодекстің 91-бабы 1-бөлімінің 6) тармақшасына сәйкес ауруының жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы туралы анықтама, сондай-ақ «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) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 тіркелген) бекітілген нысан бойынша наркологиялық және психиатриялық диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мәліметтің жоқтығы туралы анықтама;
6) Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің есебі бойынша қылмыс жасағаны жөніндегі мәліметтердің бар немесе жоқтығы туралы егер некеде тұрса, көрсетілетін қызметті алушыға және жұбайына (зайыбына) берілетін анықтама; 
7) білімі туралы мәлімет.
     Көрсетілетін қызметті алушының тұрғын үй-тұрмыстық жағдайын зерделеу актісі жоғарыда аталған құжаттар ұсынылғаннан кейін дайындалады

1) заявление о желании стать патронатным воспитателем;
2) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя (оригинал требуется для индетификации);
3) заявление о проведении обследования жилищно-бытовых условий;
4) согласие супруга(-и), в случае если услугополучатель состоит в браке; 
5) справки о состоянии здоровья услугополучателя и супруга(-и), в случае если состоит в браке, подтверждающей отсутствие заболеваний в соответствии с подпунктом 6) части 1 статьи 91 Кодекса, а также справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» от 23 ноября 2010 года № 907 (далее – приказ № 907) (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697); 
6) справка на услугополучателя и супруга(-и), если состоит в браке, о наличии либо отсутствии сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом преступления;
7) сведения об образовании.
     Акт жилищно-бытовых условий услугополучателя готовится после предоставления вышеназванных документов. 
Мемлекеттік корпорация арқылы қызмет көрсету
Оказание услуги через Государственную корпорацию
Жоқ


Нет
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі 


















Результат оказания госуслуги
Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен бекітілген «Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздер бойынша (бұдан әрі – Стандарт) баланы (балаларды) патронаттық тәрбиеге беру туралы шарт не осы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап;
порталда – Стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша баланы (балаларды) патронаттық тәрбиеге беру туралы шарт жасау туралы хабарлама (бұдан әрі – шарт жасау туралы хабарлама) не Стандарттың 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

При обращении к услугодателю – договор о передаче ребенка (детей) на патронатное воспитание либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 Стандарта государственной услуги «Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание», утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198; 
	на портале – уведомление о заключении договора о передаче ребенка (детей) на патронатное воспитание по форме согласно приложению 1 к Стандарту (далее – уведомление о заключении договора) либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 Стандарта.


