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Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің
«Халық коммунистері» ҚКХП
фракциясының мүшелеріне
(тізім бойынша)

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі (бұдан әрі –
Министрлік) «Спорттық атақтар, разрядтар және біліктілік санаттарын беру
қағидаларына» өзгерістер енгізу туралы Сіздің сауалыңызды қарап, келесіні
хабарлайды.
Қазақстан Республикасының «Дене шынықтыру және спорт туралы»
Заңының 12-бабы 2-тармағының 13-2) тармақшасына сәйкес аккредиттелген
республикалық және өңірлік спорт федерациялары спорттық атақтар, разрядтар
мен біліктілік санаттарын беру үшін дене шынықтыру және спорт саласындағы
уәкілетті органға немесе жергілікті атқарушы органға ұсынылатын құжаттарды
келісуге міндетті.
Сонымен қатар, спорттық атақтар және разрядтар беру мемлекеттік
көрсетілетін қызмет болып табылады және «Спорттық атақтар, разрядтар және
біліктілік санаттарын беру және олардан айыру, омырауға тағатын белгілерді
беру қағидаларын, сондай-ақ олардың сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі төрағасының
2014 жылғы 29 шілдедегі № 300 бұйрығы (бұдан әрі – Қағидалар) негізінде
көрсетіледі.
Бүгінгі таңда Қағидалардың 23-тармағына сәйкес спорттық атақтар мен
разрядтар Нормалар мен талаптарды (Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт
министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 28 қазандағы № 56 бұйрығымен
бекітілген Спорттық атақтарды, разрядтарды және біліктілік санаттарын беру
нормалары мен талаптары) орындаған сәттен бастап, бір жыл ішінде беріледі.

Осыған байланысты, мемлекеттік қызметтер саласындағы заңнамаға
сәйкес, мемлекеттік қызмет көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын,
мазмұнын және нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету
ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де ақпаратты қоса алғанда, мемлекеттік
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қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі болуы керек.
Тиісінше, құжаттар тізбесін ұсыну мерзімі Қағидалармен анықталған.
Сонымен қатар, Қағидаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде
Сіздің ұсыныстарыңыз қаралатын болады, Министрлік атынан спортшылардың
өміріне белсенді қатысқаны және отандық спортшыларды қолдау бастамасы
үшін алғыс білдіреміз.
Министр

 М.Бекназаров
 74-06-00, 8701-518-86-91
 m.beknazarov@mcs.gov.kz

А. Райымқұлова
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Членам фракции «Народные
коммунисты» КНПК
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
на запрос №ДЗ-106
от 03 июня 2020 года

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан (далее –
Министерство), рассмотрев Ваш запрос касательно внесений изменений в
«Правила присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных
категорий», сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 13-2) пункта 2 статьи 12 Закона Республики
Казахстан «О физической культуре и спорте» республиканские и региональные
аккредитованные спортивные федерации обязаны согласовывать документы
для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий,
представляемые в уполномоченный орган в области физической культуры и
спорта или местный исполнительный орган.
Кроме того, присвоение спортивных званий и разрядов является
государственной услугой и оказывается на основании приказа Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры от 29
июля 2014 года № 300 «Об утверждении Правил присвоения и лишения
спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, выдачи
нагрудных знаков, а также их описание» (далее – Правила).
На сегодняшний день согласно пункту 23 Правил спортивные звания и
разряды присваиваются в течение одного года с момента выполнения Норм и
требований (Норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и
квалификационных категорий, утвержденных приказом и.о. Министра культуры и спорта
Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 56).

В связи с этим, в соответствии с законодательством в сфере
государственных услуг, государственная услуга должна иметь перечень
основных требований к оказанию государственной услуги, включающий
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характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также
иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги.
Соответственно, Правилами определен срок представления перечня
документов.
Вместе с тем, от имени Министерства выражаем благодарность за
активное участие в жизни спортсменов и инициативу поддержки
отечественных спортсменов, при внесении изменений и дополнений в Правила
Ваши предложения будут рассмотрены.
Министр

 М.Бекназаров
 74-06-00, 8701-518-86-91
 m.beknazarov@mcs.gov.kz

А. Раимкулова

