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Қажетті құжаттар

Азаматтық хал актілері жазбаларын жою
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Астана және Алматы
қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар
қалалардың жергілікті атқарушы органдар (бұдан әрі –
ЖАО) (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижесін беру Астана және Алматы қалаларының,
аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың,
қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың
ЖАО, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің
әкімдері арқылы жүзеге асырылады.
Жеке тұлғалар
Тегін
1) құжаттар топтамасын тапсырған кезден бастап:
мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша – ай (қабылданған
күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), басқа
мемлекеттік органдарға сұрау салу және қосымша зерделеу
немесе тексеру қажет болған кезде – көрсетілетін қызметті
алушыны қарау мерзімі ұзартылған кезден бастап
күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар ете отырып,
күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады;
сот шешімінің негізінде – күнтізбелік 15 (он бес) күн
(қабылданған күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне
кірмейді), басқа мемлекеттік органдарға сұрау салу және
қосымша зерделеу немесе тексеру қажет болған кезде –
көрсетілетін қызметті алушы қарау мерзімі ұзартылған
кезден бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар етіле
отырып, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа
ұзартылады;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын
тапсыруы үшін рұқсат берілетін ең ұзақ күту уақыты
көрсетілетін қызметті берушіге – 20 (жиырма) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің
рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты көрсетілетін қызметті
берушіде – 20 (жиырма) минут;
Қағаз түрінде
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап
жұманы қоса алғанға дейін.
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижесін беру – Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа,
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет қызметті алушының
тұрғылықты жері немесе жойлатын акті жазбасының сақталу
орны бойынша алдын ала жазылусыз және жеделдетіп
қызмет көрсетусіз кезек тәртібімен көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы не оның уәкілетті өкілі

жүгінген кезде азаматтық хал актісі жазбасын жою үшін
қажетті құжаттардың тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1қосымшаға сәйкес нысандағы акті жазбасын жою туралы
өтініш (бұдан әрі - өтініш);
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру
үшін);
3) жойылуға жататын азаматтық хал акт жазбасының
негізінде берілген куәіліктер немесе анықтамалар;
4) азаматтық хал акті жазбаларының жойылу қажеттігін
растайтын құжат (бар болған жағдайда);
5) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде,
нотариалды куәландырылған сенімхат;
Заңды күшіне енген сот шешімі негізінде мемлекеттік
қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушы
мыналарды ұсынады:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2қосымшаға сәйкес нысандағы сот шешімі негізінде акті
жазбасын жою туралы өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке куәлігі (жеке
басын сәйкестендіру үшін);
3) мемлекеттік тіркеу орны мен уақыты көрсетілген
күшін жою туралы, бұрын шығарылған фактіні тану не акті
жазбасын мемлекеттік тіркеу туралы сот шешімінің күшін
жою туралы, күшін жоюға жататын акті жазбасын көрсете
отырып, акті жазбасын жарамсыз деп тану туралы заңды
күшіне енген сот шешімі.
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын
куәландыратын құжаттар туралы, сондай-ақ егер тіркеу
Қазақстан Республикасының аумағында 2008 жылдан кейін
жүргізілген болса, азаматтық хал актілерін тіркеу жайлы
куәліктер туралы мәліметтерді, көрсетілетін қызметті беруші
"электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік
ақпараттық жүйелерден алады.
Құжаттарды қабылдау кезінде Астана және Алматы
қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар
қалалардың, қаладағы
аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың ЖАО,
кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері
немесе Мемлекеттік корпорацияның қызметкері
құжаттардың көшірмелерін тексереді, одан кейін
түпнұсқаларын көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында
көрсетілген құжаттарды берген кезде Астана және Алматы
қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар
қалалардың, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар
қалалардың ЖАО, кенттердің, ауылдардың, ауылдық
округтердің әкімдерінде қағаз түрінде құжаттар
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетілген
тіркеу туралы белгі өтініштің қабылданғанын растау болып
табылады.

Мемлекеттік қызметтің нәтижесі

азаматтық хал акті жазбасының күшін мүдделі тараптардың
өтініші бойынша, сондай-ақ сот шешiмi негiзiнде жойған
кезде - азаматтық хал акті жазбасының күшін жою туралы
тіркеуші органның жауабы;
әке болуды анықтау, бала асырап алу (алғашқы
қалыптастырылған жеке сәйкестендіру нөмірін қалпына
келтірумен), атын, тегін, әкесiнiң атын өзгерту туралы
жазбалардың күшін жойған кезде - бастапқы деректермен
қайталама туу туралы куәлік, қажет болған жағдайда, туу
туралы анықтама;
неке бұзу туралы акт жазбасының күшiн жойған кезде тиісті некені қию туралы куәлік;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша
жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы қағаз
жеткізгіштегі дәлелді жауап

