МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Қызметтің атауы

Тракторларға жəне олардың базасында жасалған
өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдерге,
монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi
қоса алғанда, олардың тiркемелерiне, өздiгiнен
жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк жəне
жол-құрылыс машиналары мен механизмдеріне,
сондай-ақ жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы
машиналарға ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі
туралы ақпарат беру
Қызметті көрсететін мемлекеттік орган
Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне
Алматы қалаларының, аудандардың жəне
облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті
атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдауды жəне нəтижелерін Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет
беруді жүзеге асыратын мекеме
көрсету нəтижелерін беру:
1) ««Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорация» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге
асырылады.
Қызметтіалушылар
заңды жəне жеке тұлғаларға
Қызметтің құны
тегін
Қызметкөрсету мерзімі
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар
топтамасын тапсырған сəтен бастап – 1 (бір)
жұмыс кұні, сондай-ақ портал арқылы жүгінген
кезде – 30 (отыз) минут;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ
уақыты – 30 (отыз) минут.
Мемлекеттік қызметтің көрсетілетін нысаны электрондық (толығымен автоматтандырылған)
немесе қағаз түрінде.
Жұмыс кестесі
Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияның – еңбек
заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін
қоспағанда, дүйсенбі – сенбі аралығында
белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз
сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін;
құжаттарды қабылдау «электрондық» кезек
тəртібімен, көрсетілетін қызметті алушының
таңдауы бойынша, жедел қызмет көрсетусіз жүзеге
асырылады, электрондық кезекті портал арқылы
брондауға болады;
2) жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты
техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы
(көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты

Қажетті құжаттар

аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының
еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке
күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру
келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін
қажетті құжаттар тізбесі:
1) Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:
осы стандартқа қосымшаға сəйкес нысан
бойынша өтініш;
жеке басты куəландыратын құжат, ал өкілі –
оның өкілетін растайтын құжат жəне жеке басты
куəландыратын құжат (сəйкестендіру үшін);
2) порталға жүгінген кезде:
осы стандартқа қосымшаға сəйкес электрондық
құжат нысанындағы өтініш;
Жеке басын куəландыратын құжат туралы
мəліметтерді Мемлекеттік корпорацияның
қызметкері, көрсетілетін қызметті беруші тиісті
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық
үкімет» шлюзы арқылы алады.
Көрсетілетін қызметті алушылардан
ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
Көрсетілетін қызметті беруші мен Мемлекеттік
корпорацияның жұмыскері, егер Қазақстан
Республикасының заңнамасында өзгеше
көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде
ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға
көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.
Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат
бойынша оның өкілі) жүгінген кезде:
1) Мемлекеттік корпорацияға - көрсетілетін
қызметті алушыға тиісті құжаттардың
қабылданғаны туралы қолхат беріледі;
2) порталға - көрсетілетін қызметті алушының
«жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті
көрсетуге арналған сұрау салуды қабылдау туралы
мəртебе көрсетіледі.
Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды
беру көрсетілетін қызметті алушының (не
нотариалды расталған сенімхат бойынша оның
өкілінің) жеке басын куəландыратын құжатты
көрсеткен кезде тиісті құжаттардың қабылданғаны
туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік корпорация нəтижесін бір ай бойы
сақтауды қамтамасыз етеді, одан кейін оларды
одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті
берушіге береді. Көрсетілетін қызметті алушы бір
ай өткеннен кейін жүгінсе, Мемлекеттік

Мемлекеттікқызметтіңнəтижесі

корпорацияның сұратуы бойынша көрсетілетін
қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын
құжатты көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін
Мемлекеттік корпорацияға жолдайды.
Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін
қызметті алушының «жеке кабинетінде»
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін алу
күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызметті
көрсетуге арналған сұрау салуды қабылдау
мəртебесі көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі –
жылжымалы мүлік кепілін тіркеу тізілімінен
үзінді-көшірме.

