
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 

корпорация және (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, 

әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі 
 

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне 

(әрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым жазбаша түрде көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына мемлекеттік қызмет көрсететін уәкілетті 
органдардың мекенжайы және байланыс бағанында көрсетілген мекенжайлар 

бойынша беріледі. 
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға 

жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсесінде оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның 

қабылданғанын растау болып табылады. 

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым 
«Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ сайтында көрсетілген мекенжайлар 
бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына жіберіледі 
https://gov4c.kz/ru/kontakty/adresa/. 

Көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету 
мәселелері бойынша шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуға жатады. 

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
"жеке кабинетінен" өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін 
қызметті берушінің өтінішті өңдеуі барысында жаңартылып отырады (жеткізу, 
тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы 
жауап). 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау 

және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгінуге құқылы. 
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі 

уәкілетті органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 

шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарастыруға 

жатады. 

https://gov4c.kz/ru/kontakty/adresa/


Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік қызмет 

көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға 

болады. 
12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 

көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар. 

Шағымдарды қарау «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 
тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы 
Заңында көзделген тәртіппен және мерзімде, «мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі 
Заңының 25-бабында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жүзеге 
асырылады. 

Мемлекеттік қызмет көрсетуге шағымдану тәртібі туралы қосымша 
ақпаратты Ақмола облысы білім басқармасынан 8-(716-2) 903116 телефоны 
бойынша, Көкшетау қаласы, Сәтпаев көшесі 1а, 303 кабинет мекенжайы 
бойынша алуға болады. 

 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электронды нысанда және 

Мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсетілетін қызметтердің 

ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар 

 

Организм функциялары тұрақты бұзылған, оның тыныс-тіршілігін 
шектейтін денсаулығы бұзылған көрсетілетін қызметті алушыларға мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдау Мемлекеттік корпорация 
қызметкері 1414, 8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс орталығы арқылы өтініш 
беру арқылы тұрғылықты жеріне барып жүргізеді. 

Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында; 
2) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4с.kz интернет ресурсында; 
3) www.e.gov.kz порталында орналастырылған. 
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен 

мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдың 
«жеке кабинеті», көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсы, 
мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтер, 
сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама 

қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-

http://www.edu.gov.kz/


ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет" бөлімінде көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8-800-080-7777. 

 


