Мемлекеттік қызметтің төлқұжаты
Қызметтің атауы
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның
ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына
өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу
Қызметті көрсететін
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Астана жəне
мемлекеттік орган
Алматы қалаларының, аудандардың жəне облыстық
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы
органдары (бұдан əрі – ЖАО) (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдауды
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет
жəне нəтижелерін беруді
көрсету нəтижесін беру мынадай баламалы
жүзеге асыратын мекеме
негізде:
1) Астана жəне Алматы қалаларының,
аудандардың жəне облыстық маңызы бар
қалалардың, қаладағы аудандардың, аудандық
маңызы бар қалалардың ЖАО, кенттердің,
ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдері;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
3) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz вебпорталы» (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге
асырылады.
Қызметті алушылар
Жеке тұлғалар
Қызметтің құны
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке тұлғаларға
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) ақылы
көрсетіледі.
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркегені
үшін мемлекеттік баж мынадай мөлшерде алынады:
1) кəмелетке толмаған балалары жоқ ерлізайыптылардың өзара келісімі бойынша – 2 айлық
есептік көрсеткіш (бұдан əрі – АЕК);
2) сот шешімі негізінде – 1,5 АЕК (ерлізайыптылардың бірінен немесе екеуінен де);
3) сот шешімінің негізінде белгіленген
тəртіпппен хабарсыз кеткен немесе жан күйзелісі
сырқаты немесе ақыл-есінің кемдігі салдарынан
əрекетке қабілетсіз деп танылған адамдардан не
қылмыс жасағаны үшін үш жылдан астам мерзімге
бас бостандығынан айыруға сотталған адамдардан –
0,1 АЕК.
Некені бұзу туралы акт жазбасын өзгерту,
толықтыру, түзету мен қалпына келтіруге
байланысты куəлік бергені үшін 0,5 АЕК

Қызмет көрсету мерзімі

мөлшерінде мемлекеттік баж алынады.
Мемлекеттік баж сомасы «Салық жəне
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 537бабына сəйкес белгіленген мөлшерлемелер
бойынша есептеледі жəне заңдық маңызы бар ісəрекеттер жасалған жəне (немесе) уəкілетті
мемлекеттік органдардың немесе лауазымды
адамдардың құжаттарды берген орны бойынша
есепке алынады.
Мемлекеттік корпорацияда мемлекеттік баж
төлем мөлшері мен төленген күнін растайтын төлем
құжатын беретін банк мекемелері арқылы төленеді.
Мемлекеттік қызметті көрсетуге электрондық
сұрау салуды портал арқылы берген кезде төлем
«электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі –
ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) құжаттардың топтамасын тапсырған кезден
бастап көрсетілетін қызметті берушіге немесе
Мемлекеттік корпорацияға:
заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу
жөніндегі мемлекеттік қызмет сот шешімінің
негізінде 2 (екі) жұмыс күні ішінде (құжаттарды
қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету
мерзіміне кірмейді) көрсетіледі;
басқа аумақтық бірлікте шығару орны бойынша
заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде, неке
бұзуды тіркеу туралы өтінішті жолдау қажет болған
кезде - күнтізбелік 30 (отыз) күн;
құжаттардың топтамасын тапсырған кезден
бастап көрсетілетін қызметті берушіге:
хабар-ошарсыз кеткен деп танылған, əрекетке
қабілетсіз немесе қылмыс жасағаны үшін кемінде
үш жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға
сотталған адаммен некені (ерлі-зайыптылықты)
бұзуды мемлекеттік тіркеу, тіркеу органы өтініш
түскен күннен бастап 1 (бір) апта мерзімде ол
туралы қамауда жатқан жұбайға не əрекетке
қабілетсіз жұбайдың қорғаншысына немесе хабарошарсыз кеткен деп танылған жұбайдың мүлкіне
қорғаншыға хабарлай отырып, күнтізбелік 45

Мемлекеттік қызметтің
көрсетілетін нысаны
Жұмыс кестесі

(қырық бес) күн ішінде (құжаттарды қабылдау күні
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді)
көрсетіледі;
кəмелетке толмаған балалары жоқ ерлізайыптылардың өзара келісімі бойынша некені
(ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу
өтініш берілген күннен бастап бір ай мерзім
өткеннен кейін (құжаттарды қабылдау күні
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді)
көрсетіледі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 9-тармағында белгіленген
құжаттарды қосымша тексеру қажет болған кезде
қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті
алушыны 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде хабардар
ете отырып, күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен аспайтын
уақытқа ұзартылады;
азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер,
толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы өтініш күнтізбелік 15 (он бес) күн (қабылдау күні
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді),
басқа мемлекеттік органдарға сұрау салу қажет
болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін
қызметті алушыны 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде
хабардар ете отырып, күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен
аспайтын уақытқа ұзартылады;
порталда – өтінішті алғанын растау жəне некені
бұзуды тіркеу күнін белгілеу – 1 (бір) жұмыс күні;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттардың
топтамасын тапсыру үшін рұқсат берілетін ең ұзақ
күту уақыты:
көрсетілетін қызметті берушіге – 20 (жиырма)
минут;
Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға рұқсат
берілетін ең ұзақ қызмет көрсету уақыты:
көрсетілетін қызметті берушіге – 20 (жиырма)
минут;
Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут;
Электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне
(немесе) қағаз түрінде
Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушіде - Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес

Қажетті құжаттар

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда,
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанға дейін.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижесін беру – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес
демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, сағат
13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен,
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат
09.00-ден 17.30-ға дейін.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала
жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз
кезек тəртібімен көрсетіледі.
2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жəне
белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес жексенбі жəне
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап
сенбіні қоса алғанда, үзіліссіз, сағат 9.00-ден 20.00ге дейін.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет
«электрондық» кезек тəртібімен, ата-анасының
біреуінің тұрғылықты жері бойынша немесе
баланың туған жері бойынша жеделдетіп қызмет
көрсетусіз көрсетіледі, электрондық кезекті портал
арқылы брондауға болады.
3) порталда – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын
жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес
демалыс жəне мереке күндері өтініш білдірген кезде
өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет
көрсетудің нəтижесін беру келесі жұмыс күні
жүзеге асырылады).
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті
берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға
жүгінген кезде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды
тіркеу үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік
тіркеу туралы өтініш;
2) жеке басын куəландыратын құжат
(сəйкестендіру үшін);
3) некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы сот

шешімінің көшірмесі;
4) бюджетке мемлекеттік баждың төленгенін
растайтын құжат;
5) көрсетілетін қызметті алушының өкілі
жүгінген жағдайда нотариат куəландырған
сенімхат.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін
қызметті берушіге жүгінген кезде кəмелетке
толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың өзара
келісімі бойынша некені (ерлі-зайыптылықты)
бұзуды тіркеу үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы өтініш;
2) жеке басын куəландыратын құжат
(сəйкестендіру үшін);
3) некені қию (ерлі-зайыптылық) туралы куəлік;
4) бюджетке мемлекеттік баждың төленгенін
растайтын құжат.
Сот шешімінің негізінде белгіленген тəртіпппен
хабарсыз кеткен немесе жан күйзелісі сырқаты
немесе ақыл-есінің кемдігі салдарынан əрекетке
қабілетсіз деп танылған адамдармен не қылмыс
жасағаны үшін үш жылдан астам мерзімге бас
бостандығынан айыруға сотталған адамдармен
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
жұбайын хабар-ошарсыз кеткен не əрекетке
қабілетсіз деп тану туралы заңды күшіне енген сот
шешімінің, сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін
кемінде үш жыл мерзімге бас бостандығынан
айыруға сотталғандығы туралы сот үкімінің
негізінде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды
мемлекеттік тіркеу туралы өтініш;
2) жеке басын куəландыратын құжат
(сəйкестендіру үшін);
3) сот шешімінің немесе сот үкімінің көшірмесі;
4) неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы куəлік;
5) бюджетке мемлекеттік баждың төленгенін
растайтын құжат;
6) көрсетілетін қызмет алушының өкілі жүгінген
жағдайда нотариат куəландырған сенімхат;
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін

қызметті берушіге немесе Мемлекеттік
корпорацияға жүгінген кезде некені (ерлізайыптылықты) бұзу туралы акт жазбасына
өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу үшін
қажетті құжаттар тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 4-қосымшаға сəйкес нысан бойыша
өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу
туралы өтініш;
2) жеке басын куəландыратын құжат
(сəйкестендіру үшін);
3) некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы
куəлік, егер куəліктің түпнұсқасы жоғалған болса –
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы анықтама;
4) бюджетке мемлекеттік баждың төленгенін
растайтын құжат;
5) көрсетілетін қызметті алушының өкілі
жүгінген жағдайда нотариат куəландырған
сенімхат.
Құжаттарды қабылдау кезінде Астана жəне
Алматы қалаларының, аудандардың жəне облыстық
маңызы бар қалалардың, қаладағы аудандардың,
аудандық маңызы бар қалалардың ЖАО,
кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің
əкімдері немесе Мемлекеттік корпорацияның
қызметкері құжаттардың көшірмелерін тексереді,
одан кейін көрсетілетін қызметті берушіге
түпнұсқасын қайтарады.
Егер тіркеу Қазақстан Республикасының
аумағында 2008 жылдан кейін жүргізілген болса,
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын
куəландыратын құжаттар туралы мəліметтер,
сондай-ақ азаматтық хал актілерін тіркеу туралы
куəліктер көрсетілетін қызметті берушіге немесе
Мемлекеттік корпорация қызметкеріне
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден беріледі.
Кəмелетке толмаған балалары жоқ ерлізайыптылардың өзара келісімі бойынша некені
(ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу үшін порталға
жүгінген кезде:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен
куəландырылған электрондық өтініш;
2) азаматтық хал актілерін тіркеу туралы

электрондық құжат (Қазақстан Республикасының
аумағында 2008 жылдан кейін тіркелген құжаттар
ұсынылмайды).
Мемлекеттік қызмет Мемлекеттік корпорация
арқылы көрсетілген жағдайда көрсетілетін қызметті
алушы, егер Қазақстан Республикасының
заңнамасында өзгеше көзделмесе, ақпараттық
жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға Мемлекеттік корпорация
берген нысан бойынша жазбаша келісім береді.
Порталда электрондық өтінішті қабылдау
көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетінде» жүзеге асырылады. Ұсынылған
құжаттар көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚмен куəландырылған құжаттардың электрондық
көшірмелері түрінде табысталады.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында
көрсетілген құжаттарды беру кезінде өтініштің
қабылданғанын растайтын:
1) Астана жəне Алматы қалаларының,
аудандардың жəне облыстық маңызы бар
қалалардың, қаладағы аудандардың, аудандық
маңызы бар қалалардың ЖАО, кенттердің,
ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдерінде
қағаз түрінде құжаттар топтамасының қабылданған
күні мен уақыты көрсетілген тіркеу туралы белгі;
2) портал арқылы - көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетінде» сұрау салудың
қабылданғаны туралы мəртебесі жəне мемлекеттік
қызмет көрсетудің нəтижесін алу тəртібі
көрсетіледі.
3) Мемлекеттік корпорацияда: сұрау салудың
нөмірі мен қабылданған күні, сұратылып отырған
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің түрі, қоса
берілген құжаттардың саны мен атауы, құжаттарды
беру күні, уақыты жəне орны, құжаттарды
ресімдеуге қабылдаған Мемлекеттік корпорация
қызметкерінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса),
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің
аты (бар болса), уəкілетті өкілдің тегі, аты, əкесінің
аты жəне олардың байланыс телефондары
көрсетілген қолхат беріледі.
Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды

Мемлекеттік қызметтің
нəтижесі

беру көрсетілетін қызметті алушының жеке басын
куəландыратын құжатты ұсынуы арқылы (немесе
нотариат куəландырған сенімхат бойынша өкілдің)
қолхат негізінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік корпорация нəтиженің бір ай бойы
сақталуын қамтамасыз етеді, содан кейін
көрсетілетін қызметті берушіге одан əрі сақтау үшін
береді. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен
соң өтініш жасаған кезде көрсетілетін қызметті
беруші Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы
бойынша бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды
Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті
алушыға беру үшін жолдайды.
Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нəтижесі:
жеке басын куəландыратын құжатты көрсету
кезінде қағаз жеткізгіштегі некені (ерлізайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу туралы
куəлік, енгізілген өзгерістерімен,
толықтыруларымен жəне түзетулерімен некені
(ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы қайталама куəлік
не осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының
10-тармағында көзделген жағдайлар мен негіздер
бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту
туралы дəлелді жауап.
Порталда көрсетілетін қызметті алушының
«жеке кабинетіне» қызметті берушінің уəкілетті
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен
(бұдан əрі - ЭЦҚ) куəландырылған электрондық
құжат нысанында электрондық өтініштің
қабылданғанын растау жəне некені (ерлізайыптылықты) бұзуды тіркеу күнінің белгіленуі
туралы хабарлама не осы мемлекеттік қызмет
көрсету стандартының 10-тармағында көзделген
негіздер мен жағдайлар бойынша мемлекеттік
қызмет көрсетуден бас тарту туралы электронды
құжат нысанында дəлелді жауап жолданады.

