Мемлекеттік қызметтің төлқұжаты
Қызметтің атауы

Қызметті көрсететін мемлекеттік
орган
Өтініштерді қабылдауды жəне
нəтижелерін беруді жүзеге
асыратын мекеме
Қызметті алушылар
Қызметтің құны

Қызмет көрсету мерзімі

Мемлекеттік қызметтің
көрсетілетін нысаны

Жұмыс кестесі

Қажетті құжаттар

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары
лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін
құжаттарды қабылдау
Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы
қалаларының, облыстық маңызы бар аудандар мен
қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдау
жəне нəтижесін беру көрсетілетін қызметті берушінің
кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
жеке тұлғалар
тегін
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын
тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 30 күн;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат
етілген ең ұзақ уақыты - 20 минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20
минут.
қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығында
сағат 13.00-ден 14.00, 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат
09.00-ден 18.00, 18.30-ға дейін.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін
қызметтің нəтижесін беру сағат 13.00-ден 14.00, 14.30-ға
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге
асырылады.
Қабылдау алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет
көрсетусіз, кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) еркін нысандағы өтініш;
2) жеке басын куəландыратын құжат көшірмесі;
3) білімі туралы құжат көшірмесі;
4) еңбек кітапшасының көшірмесі;
5) фото суретімен қоса кадрды есепке алу жөніндегі жеке
парақ;
6) бұрынғы жұмыс орнынан болған жазалары мен
көтермелеулері көрсетілген өндірістік мінездеме;
7) біліктілік санаты немесе ғылыми дəрежесі туралы
құжаттың көшірмесі;
8) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23

Мемлекеттік қызметтің нəтижесі

қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 086/У
нысанындағы медициналық анықтама (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697
болып тіркелген);
9) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі
комитетінің тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық
жасағаны туралы есебі бойынша мəліметтердің болуы не
болмауы туралы анықтама.
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылған құжаттардың
көшірмесі нотариалды немесе жұмыс орнының кадр
қызметімен куəландырылады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған кезде
– құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты
көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің
кеңсесінде тіркелгені туралы өтініштің көшірмесіне белгі
соғу оның қағаз тасымалдағышта қабылданғанын растау
болып табылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі мемлекеттік орта
білім беру мекемесінің басшысы лауазымына орналасу
конкурсына қатысушының бос лауазымының біліктілік
талаптарына сəйкестігі туралы конкурстық комиссияның
шешімі болып табылады.

