Мемлекеттік қызметтің төлқұжаты

Қызметтің атауы

Қызметті көрсететін мемлекеттік
орган

Өтініштерді қабылдауды жəне
нəтижелерін беруді жүзеге
асыратын мекеме

Қызметті алушылар
Қызметтің құны

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне (немесе)
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер
органдарына кəмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік
ету жəне кəмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін
анықтамалар беру
Мемлекеттік қызметті Астана жəне Алматы қалаларының,
аудандардың жəне облыстық маңызы бар қалалардың
жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің
нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан əрі –
Мемлекеттік корпорация);
2) электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz веб-порталы
(бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
Жеке тұлғалар
тегін
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік
корпорациясына құжаттарды тапсырған, сондай-ақ портал
арқылы өтініш берген сəттен бастап – бес жұмыс күні.
Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде қабылдау
күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді.

Қызмет көрсету мерзімі
2) көрсетілетін қызметті берушіге немесе мемлекеттік
корпорациясының көрсетілетін қызметті алушының
құжаттарды тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ
уақыты – 15 минут;

Мемлекеттік қызметтің
көрсетілетін нысаны

Жұмыс кестесі

3) көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті
алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты
– 30 минут, Мемлекеттік корпорациясында – 15 минут.
электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне (немесе)
қағаз жүзінде.
Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорациясының: еңбек заңнамасына
сəйкес жексенбі күні жəне мереке күндерін қоспағанда,
дүйсенбі мен сенбіні қоса алғанда белгіленген жұмыс
кестесіне сəйкес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін, түскі үзіліссіз.
Қабылдау жеделдетіп қызмет көрсетусіз, қызмет
алушының тіркеу орны бойынша «электронды» кезек күту
тəртібімен жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық

кезекті «брондауға» болады;
2) порталда: жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты
техникалық үзілістерді қоспағанда тəулік бойы (Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес көрсетілетін
қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс
жəне мереке күндері жүгінген жағдайда өтінішті қабылдау
жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру келесі
жұмыс күнімен жүзеге асырылады).
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына анықтамаларды
алу үшін:
Мемлекеттік корпорациясында:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын
куəландыратын құжат (жеке басын сəйкестендіру үшін талап
етіледі);
3) мұраны қалдырушының қайтыс болуы туралы
куəліктің көшірмесі;

Қажетті құжаттар

4) заң бойынша мұрагерлікке құқығы туралы куəліктің
көшірмесі (нотариустан);
5) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан
Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу
туралы куəлігінің көшірмесі;
6) 2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс
жерде некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру
немесе бұзу туралы куəліктің көшірмесі;
7) «Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді,
азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер енгізу,
қалпына келтіруді, жоюды ұйымдастыру ережесін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Əділет министрінің 2015
жылғы 28 ақпандағы № 112 бұйрығымен (бұдан əрі – № 112
бұйрық) (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 10764 тіркелген) бекітілген нысан
бойынша туу туралы анықтама (2008 жылға дейін бала
некесіз туылған жағдайда).
порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған

электрондық құжат нысанындағы сұранысы;
2) мұраны қалдырушының қайтыс болуы туралы
куəлігінің электрондық көшірмесі;
3) заң бойынша мұрагерлікке құқығы туралы куəлігінің
электрондық көшірмесі (нотариустан);
4) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан
Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу
туралы куəлігінің электрондық көшірмесі;
5) 2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс
жерде некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру
немесе бұзу туралы куəлігінің электрондық көшірмесі;
6) № 112 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша туу
туралы анықтаманың электрондық көшірмесі (2008 жылға
дейін бала некесіз туылған жағдайда).
Ішкі істер органдарына кəмелетке толмаған балалардың
мүліктеріне иелік ету үшін анықтамаларды алу үшін:
Мемлекеттік корпорациясында:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын
куəландыратын құжат (жеке басын сəйкестендіру үшін талап
етіледі);
3) бала (балалар) оқитын білім ұйымының əкімшілігімен
расталған көлік құралын иеліктен шығару бойынша мəміле
жасауға көлік құралының меншік иесі болып табылатын
баланың (балалардың) келісімі (бала 10 жасқа толған
жағдайда);
4) келмеген жұбайының (зайыбының) атынан мəміле
жасауға нотариус куəландырған сенімхат не қайтыс болуы
туралы куəлік;
5) көлік құралын тіркеу туралы куəлік (көлік құралын
тіркеу туралы куəлік жоғалған жағдайда ішкі істер
органдары беретін растау-анықтамасы);
6) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан
Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу
туралы куəлігінің көшірмесі;
7) 2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс

жерде некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру
немесе бұзу туралы куəліктің көшірмесі;
8) № 112 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша туу
туралы анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз туылған
жағдайда).
порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған
электрондық құжат нысанындағы сұранысы;
2) бала (балалар) оқитын білім ұйымының əкімшілігімен
расталған көлік құралын иеліктен шығару бойынша мəміле
жасауға көлік құралының меншік иесі болып табылатын
баланың (балалардың) келісімінің электрондық көшірмесі
(бала 10 жасқа толған жағдайда);
3) келмеген жұбайының (зайыбының) атынан мəміле
жасауға нотариус куəландырған сенімхаттың не қайтыс
болуы туралы куəлігінің электрондық көшірмесі;
4) көлік құралын тіркеу туралы куəлігінің электрондық
көшірмесі (көлік құралын тіркеу туралы куəлік жоғалған
жағдайда ішкі істер органдары беретін растау-анықтамасы);
5) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан
Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу
туралы куəлігінің электрондық көшірмесі;
6) 2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс
жерде некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру
немесе бұзу туралы куəлігінің электрондық көшірмесі;
7) № 112 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша туу
туралы анықтаманың электрондық көшірмесі (2008 жылға
дейін бала некесіз туылған жағдайда).
Банктерге кəмелетке толмағандардың мүліктеріне иелік
етуге анықтамаларды беру үшін:
Мемлекеттік корпорациясында:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын
куəландыратын құжат (жеке басын сəйкестендіру үшін талап
етіледі);
3) бала (балалар) оқитын білім ұйымының əкімшілігімен

расталған банк мүлікін иеліктен шығару бойынша мəміле
жасауға мүлікті меншік иесі болып табылатын баланың
(балалардың) келісімі (бала 10 жасқа толған жағдайда);
4) келмеген жұбайының (зайыбының) атынан мəміле
жасауға нотариуспен куəландырылған сенімхат не қайтыс
болуы туралы куəлік;
5) банк салымының бар екенін растайтын құжат;
6) 2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс
жерде некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру
немесе бұзу туралы куəліктің көшірмесі;
7) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан
Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу
туралы куəлігінің көшірмесі;
8) № 112 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша туу
туралы анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз туылған
жағдайда).
порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған
электрондық құжат нысанындағы сұраныс;
2) бала (балалар) оқитын білім ұйымының əкімшілігімен
расталған банк мүлікін иеліктен шығару бойынша мəміле
жасауға мүлікті меншік иесі болып табылатын баланың
(балалардың) келісімнің электрондық көшірмесі (бала 10
жасқа толған жағдайда);
3) келмеген жұбайының (зайыбының) атынан мəміле
жасауға нотариуспен куəландырылған сенімхаттың не
қайтыс болуы туралы куəлігінің электрондық көшірмесі;
4) банк салымының бар екенін растайтын құжаттың
электрондық көшірмесі;
5) 2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс
жерде некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру
немесе бұзу туралы куəлігінің электрондық көшірмесі;
6) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан
Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу
туралы куəлігінің электрондық көшірмесі;
7) № 112 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша туу
туралы анықтаманың электрондық көшірмесі (2008 жылға

дейін бала некесіз туылған жағдайда).
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын
құжаттарының, баланың туу туралы куəлігінің мəліметтерін
(бала 2007 жылғы 13 тамыздан кейін туылған жағдайда),
некеге тұру немесе бұзу туралы куəлік (2008 жылдан кейін
некеге тұрған немесе бұзған жағдайда), туу туралы анықтама
(бала 2008 жылдан кейін некесіз туылса) не Қазақстан
Республикасынан тыс, мүлікті тіркеу туралы, көлік құралын
тіркеу туралы мəліметтерді Мемлекеттік корпорацмясынаң
қызметкері жəне көрсетілетін қызметті алушы «электрондық
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық
жүйеден алады.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше
көзделмесе, көрсетілген қызметті алушы көрсетілетін
қызметті берушіге мемлекеттік қызмет көрсету кезінде
заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйедегі
мəліметтерді пайдалануға келісімін береді.
Мемлекеттік корпорациясы арқылы құжаттарды
қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті алушыға тиісті
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді.
Мемлекеттік корпорациясында дайын құжаттарды беру
жеке куəлігін (не нотариалды расталған сенімхат бойынша
оның өкілі) ұсыну кезінде құжаттарды қабылдау туралы
қолхат негізінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік корпорациясы бір ай ішінде нəтижені
сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оларды көрсетілетін
қызметті берушіге одан əрі сақтау үшін тапсырады.
Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген
жағдайда Мемлекеттік корпорациясының сұранысы
бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні
ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға
беру үшін Мемлекеттік корпорациясына жібереді.
Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін
қызметтің сұранысын қабылдау туралы, сондай-ақ
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күні жəне
уақыты көрсетілген хабарлама мəртебесі жіберіледі.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі:

Мемлекеттік қызметтің нəтижесі

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1қосымшасына сəйкес нысан бойынша бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорына берілетін анықтама;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2қосымшасына сəйкес нысан бойынша ішкі істер

органдарына кəмелетке толмаған балалардың мүліктеріне
иелік ету үшін берілетін анықтама;
3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3қосымшасына сəйкес нысан бойынша банктерге кəмелетке
толмаған балалардың мүліктеріне иелік ету үшін берілетін
анықтама.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны –
электрондық жəне (немесе) қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін
қызметті көрсету нəтижесі үшін қағаз жеткізгіште өтініш
берген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі
электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып
шығарылады, көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті
тұлғасының қолымен жəне мөрімен расталады.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне»
көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) қол
қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

