Мемлекеттік қызметтің төлқұжаты
Қызметтің атауы
Қызметті көрсететін
мемлекеттік орган

Өтініштерді қабылдауды
жəне нəтижелерін беруді
жүзеге асыратын мекеме

Қызметті алушылар
Қызметтің құны

Қызмет көрсету мерзімі

Əке болуды анықтауды тіркеу, оның ішінде
азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер,
толықтырулар мен түзетулер енгізу
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Астана жəне
Алматы қалаларының, аудандардың жəне облыстық
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы
органдары (бұдан əрі – ЖАО) (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижесін беру Астана жəне Алматы
қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы
бар қалалардың, қаладағы аудандардың, аудандық
маңызы бар қалалардың ЖАО, кенттердің,
ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдері арқылы
жүзеге асырылады.
Жеке тұлғалар
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы/тегін жеке
тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті
алушы) көрсетіледі.
1) əке болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу
тегін көрсетіледі.
2) əке болуды анықтау туралы акт жазбасына
өзгерістер, толықтырулар жəне түзетулер
енгізілуіне байланысты куəлік берілгені үшін 0,5
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мемлекеттік
баж алынады.
Мемлекеттік баж сомасы «Салық жəне
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Кодексінің (Салық кодексі) 537бабына сəйкес, белгіленген мөлшерлемелер
бойынша есептеледі жəне заңдық маңызы бар ісəрекеттер жасалған жəне (немесе) уəкілетті
мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар
құжаттар берген орны бойынша есепке алынады.
Мемлекеттік баж мөлшері мен төленген күнін
растайтын төлем құжатын беретін банк мекемелері
арқылы төленеді.
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) егер туу туралы акт жазбасы өтініш берген
жерде болса, көрсетілетін қызметті берушіге
құжаттар топтамасын тапсырған кезден бастап - 1

Мемлекеттік қызметтің
көрсетілетін нысаны
Жұмыс кестесі

Қажетті құжаттар

(бір) жұмыс күні;
2) егер туу туралы акт жазбасы Қазақстан
Республикасының аумағында басқа тіркеуші
органда болса, көрсетілетін қызметті алушыны 3
(үш) күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып,
көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар
топтамасын тапсырған кезден бастап - 30 (отыз)
күнтізбелік күн;
3) азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер,
толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы өтініш
күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қаралады
(қабылданған күн 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;
көрсетілетін қызметті алушының құжаттар
топтамасын тапсыруы үшін рұқсат берілетін ең ұзақ
күту уақыты – 20 (жиырма) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет
көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20
(жиырма) минут.
Қағаз түрінде
Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сəйкес 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,
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат
09.00-ден 17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден
14.30-ға дейін.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала
жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз
кезек тəртібімен көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті
құжаттардың тізбесі:
ата-ананың бірлескен өтініші бойынша əке
болуды анықтауды тіркеу үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымшасына сəйкес нысандағы
əкелікті анықтауды мемлекеттік тіркеу туралы
өтініш (бұдан əрі - өтініш);
2) баланың туу туралы куəлігін, мұндай өтініш
бала туылғанға дейін берілген кезде – медициналық
ұйым немесе жекеше практикамен айналысатын
дəрігер берген анасының жүктілігін растайтын
медициналық анықтама. Егер əке болуды
анықтауды мемлекеттік тіркеу тууды мемлекеттік
тіркеумен бір мезгілде жүргізілетін болса, баланың
туу туралы куəлігі талап етілмейді;
3) ата-анасының жеке басын куəландыратын
құжат (тұлғаны сəйкестендіру үшін).
Анасы қайтыс болған, анасы қайтыс болды деп
жарияланған, анасы психикалық ауруының немесе
ақыл есі кемдігі салдарынан əрекетке қабілетсіз деп
танылған, анасы ата-ана құқықтарынан айрылған
немесе шектелген, баланың анасының тұратын
жерін анықтау мүмкін болмаған жағдайларда
баланың əкесінің өтініші бойынша əке болуды
анықтауды тіркеу үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымшаға сəйкес өзін баланың
əкесі деп мойындайтын тұлғаның əке болуды
анықтау туралы өтініш;
2) əкесінің өтінішінде көрсетілген негізіне
байланысты анасының болмауының мəн-жайларын
растайтын құжаттар: анасының қайтыс болуы
туралы куəлік; анасын психикалық ауруының
немесе ақыл есі кемдігі салдарынан əрекетке
қабілетсіз деп тану туралы, оны қайтыс болды деп
жариялау туралы, анасын ата-ана құқықтарынан
айыру немесе шектеу туралы сот шешімі; анасының
тұратын жерін анықтау мүмкін еместігі туралы
анықтама;
3) ата-анасының жеке басын куəландыратын
құжат (тұлғаны сəйкестендіру үшін).
Сот шешімі негізінде əке болуды анықтауды
тіркеу үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 3-қосымшасына сəйкес нысандағы
сот шешімі бойынша əке болуды анықтау туралы
өтініш;

2) əке болуды анықтау туралы сот шешімінің
көшірмесі;
3) баланың туу туралы куəлігі;
4) ата-анасының біреуі қайтыс болған жағдайда,
қайтыс болу туралы куəлік;
5) ата-анасының жеке басын куəландыратын
құжат (тұлғаны сəйкестендіру үшін).
Əке болуды анықтау туралы акт жазбасына
өзгерістер, толықтырулар жəне түзетулер енгізу
үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 4-қосымшасына сəйкес нысандағы
өзгерістер, толықтырулар жəне түзетулер енгізу
туралы өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының туу туралы
куəлігі, егер куəліктің түпнұсқасы жоғалған
жағдайда – тууды тіркеу туралы анықтама;
3) əке болуды анықтау туралы куəлік, егер
куəліктің түпнұсқасы жоғалған жағдайда – əке
болуды анықтауды тіркеу туралы анықтама;
4) өзгерістер, толықтырулар жəне түзетулер
енгізу қажеттігін растайтын құжаттар;
5) мемлекеттік баждың бюджетке төленгенін
растайтын құжат немесе салық жеңілдіктерін беруге
негіз болып табылатын құжат;
6) нотариатта куəландырылған сенімхат
(көрсетілетін қызмет алушының өкілі жүгінген
жағдайда);
7) ата-анасының біреуі қайтыс болған жағдайда,
қайтыс болу туралы куəлік;
8) ата-анасының жеке басын куəландыратын
құжат (тұлғаны сəйкестендіру үшін) ұсынылады.
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 құжаттардың көшірмелерін тексереді, одан
кейін көрсетілетін қызметті берушіге түпнұсқасын
қайтарады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті
құжаттарды Астана жəне Алматы қалаларының,
аудандардың жəне облыстық маңызы бар
қалалардың, қаладағы аудандардың, аудандық

маңызы бар қалалардың ЖАО, кенттердің,
ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдеріне
берген кезде құжаттар топтамасының қабылданған
күні мен уақыты көрсетілген тіркеу туралы белгі
қағаз жеткізтегі өтініштің қабылдағанын растау
болып табылады.
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын
куəландыратын құжаттар туралы, сондай-ақ, егер
тіркеу Қазақстан Республикасының аумағында 2008
жылдан кейін жүргізілген болса, азаматтық хал
актілерін тіркеу туралы куəліктер жөніндегі
мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
9-1. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік
қызметті көрсетуден мынадай негіздер бойынша бас
тартады:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік
көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған
құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің
(мəліметтердің) анық еместігінің белгілі болуы;
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне
(немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті
ұсынылған материалдардың, деректердің жəне
мəліметтердің Қазақстан Республикасының «Неке
(ерлі-зайыптылық) жəне отбасы
туралы» Кодексінің, «Жеке басты куəландыратын
құжаттар туралы» жəне «Сəйкестендіру
нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан
Республикасы Заңдарының, «Азаматтық хал
актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру,
азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер
енгізу, қалпына келтіру, күшін жою тəртібі
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Əділет министрінің 2015 жылғы 25
ақпандағы № 112 бұйрығының (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 10764 болып тіркелген) талаптарына сəйкес
келмеуі;
3) уəкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік
қызмет көрсету үшін талап етілетін қажетті келісімі
туралы сұрау салуға берілген теріс жауап, сондай-ақ
сараптаманың, зерттеудің не тексерудің теріс
қорытындысы;

Мемлекеттік қызметтің
нəтижесі

4) ата-ананың бірлескен өтініші бойынша əке
болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу үшін өкіл
арқылы жүгінген кезде.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында
көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын
толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі
өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан
бас тартады.
Мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесі:
жеке басын куəландыратын құжатты көрсеткен
кезде қағаз жеткізгіштегі əке болуды анықтау
туралы куəлік, туу туралы куəлік (туу туралы акт
жазбаға өзгерістер енгізілген жағдайда), енгізілген
өзгерістерімен, толықтырулармен жəне
түзетулермен қоса əке болуды анықтау туралы
қайталама куəлік не осы мемлекеттік қызмет
көрсету стандартының 9-1-тармағында көзделген
жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

