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«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы  

Заңының 5-бабының 2-5) және 2-6) тармақшаларына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кейбір 

бұйрықтарына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1) «Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды 

ұйымдастыру, сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен              

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру 

ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды 

қамтамасыз етумен байланысты тауарларды сатып алу қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы                       

31 қазандағы  № 598 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 17948 болып тіркелген, 2018 жылғы 25 желтоқсанда 

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық 

түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін: 

          тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша 

білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, 

сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру 

ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды 

қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу қағидаларын бекіту 

туралы»; 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  

«1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, 

мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды 

тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі 

ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
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балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын 

балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып 

алу қағидалары бекітілсін.»; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Орта білім беру ұйымдарында білім 

алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мектепке дейінгі 

ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын 

балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып 

алу қағидалары осы бұйрыққа 1- қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.  

2) «Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды 

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ 

мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім 

алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты 

тауарларды жосықсыз берушілердің тізбесін қалыптастыру қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы № 599 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 17766 болып тіркелген, 2018 жылғы 29 қарашада 

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық 

түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған): 

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша 

білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру 

бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мемлекеттік 

мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын 

балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды 

жосықсыз берушілердің (әлеуетті өнім берушілердің) тізбесін қалыптастыру 

қағидаларын бекіту туралы» 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  

«1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, 

мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды 

тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, 

сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру 

ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды 

қамтамасыз етуге байланысты тауарларды жосықсыз берушілердің (әлеуетті 

өнім берушілердің) тізбесін қалыптастыру қағидалары бекітілсін.»; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Орта білім беру ұйымдарында білім 

алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін 

қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар 

мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру 
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ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды 

қамтамасыз етуге байланысты тауарларды жосықсыз берушілердің тізбесін 

қалыптастыру қағидаларында:  

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:  

«Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша 

білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру 

бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мемлекеттік 

мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын 

балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды 

жосықсыз берушілердің (әлеуетті өнім берушілердің) тізбесін қалыптастыру 

қағидалары»; 

1-тармақ  мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Осы Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс 

қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды 

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ 

мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 

тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге 

байланысты тауарларды жосықсыз берушілердің тізбесін қалыптастыру 

қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі 

Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 2-6) тармағына сәйкес әзірленді 

және мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша білім 

беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша 

көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі 

ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын 

балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды 

жосықсыз берушілердің (әлеуетті өнім берушілердің) тізбесін (бұдан әрі - 

Тізбе) қалыптастыру тәртібін айқындайды»; 

3, 4, 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 

«3. Заңды күшіне енген сот шешімі негізінде конкурсты ұйымдастырушы 

(тапсырыс беруші) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс 

қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды 

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ 

мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 

тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге 

байланысты тауарларды жосықсыз берушілердің (әлеуетті өнім берушілердің) 

тізбесін қалыптастырады. 
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4. Тізбе осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес электрондық нысанда қазақ 

және орыс тілдерінде қалыптастырылады және: 

1) конкурс жеңімпазы деп таныған жағдайда шарт жасасудан жалтарған; 

2) олармен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған 

немесе тиісінше орындамаған; 

3) біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат берген өнім 

берушілер (әлеуетті өнім берушілер) туралы мәліметтерді қамтиды. 

5. Конкурсты ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) осы Қағидалардың 4-

тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында қарастырылған жағдайларда 

мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша білім беру 

ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша 

көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі 

ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын 

балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды беруші 

(әлеуетті берушінің) тарапынан бұзушылық фактілерін білген күнінен бастап 

күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей өнім берушіні жосықсыз өнім беруші деп 

тану туралы сотқа жүгінеді.»; 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды 

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ 

мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім 

алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды 

жосықсыз берушілердің тізбесін қалыптастыру қағидаларына қосымша осы 

бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жазылсын.  

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың 

құқықтарын қорғау комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркелуін; 

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні 

ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң 

департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-

шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін. 

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 
 

 

Лауазымы  Аты-жөні 
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Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі 

 

 

«КЕЛІСІЛДІ» 

Қазақстан Республикасының 

Денсаулық сақтау министрлігі  

 

 

«КЕЛІСІЛДІ» 

Қазақстан Республикасының 

Ұлттық экономика министрлігі 


