
2.  Жарамсыз  деп  танылсын:
1)  «Балаларды  асырап  алуға  тілек  білдірген  адамдарды  есепке  алу  қағидаларын  бекіту  туралы»  

Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2015  жылғы  16  қаңтардағы  No  15  бұйрығы  (
2015  жылғы  18  ақпанда  Қазақстан  Республикасының  Нормативтік  құқықтық  кесімдерді  
мемлекеттік  тіркеудің  тізілімінде  No  10278  болып  тіркелді,  2015  жылғы  3  наурызда  «Әділет»  
нормативтік  құқықтық  актілерінің  ақпараттық-құқықтық  жүйесінде  жарияланған) ;

Қазақстан  Республикасының  аумағында  тұрақты  тұратын,  жетім  балаларды,  ата-анасының  
қамқорлығынсыз  қалған  балаларды  асырап  алуға  тілек  білдірген  Қазақстан  Республикасының  
азаматтары  болып  табылатын  адамдарды  есепке  алу  қағидаларын  бекіту  туралы

Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2016  жылғы  29  маусымдағы  No  407  
бұйрығы.  Қазақстан  Республикасының  Әділет  министрлігінде  2016  жылы  4  тамызда  No  14067  
болып  тіркелді.

2)  «Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  кейбір  бұйрықтарына  
өзгерістер  енгізу  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2015  жылғы  
20  шілдедегі  No  465  бұйрығының  1-тармағының  4)  тармақшасы.  (Қазақстан  Республикасының  
Нормативтік  құқықтық  кесімдерді  мемлекеттік  тіркеудің  тізілімінде  2015  жылы  21  тамызда  No  
11919  болып  тіркелген,  2015  жылғы  1  қыркүйекте  "Әділет"  Қазақстан  Республикасы  нормативтік  
құқықтық  актілерінің  ақпараттық-құқықтық  жүйесінде  жарияланған ).

R  C  P  I!Ескерту

1)  осы  бұйрықтың  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрлігінде  мемлекеттік  тіркелуін;

3.  Республика  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Балалардың  құқықтарын  қорғау  комитеті

01.01.2017  бастап  қолданысқа  енгізіледі.

Қазақстан  (Әбдікәрім  М.С.)  қамтамасыз  етеді:

2)  осы  бұйрық  мемлекеттік  тіркелгеннен  кейін  күнтізбелік  он  күн  ішінде  осы  бұйрықтың  
көшірмелерін  лауазымды  тұлғаларға  жіберуді  қамтамасыз  етсін

«Неке  (ерлі-зайыптылық)  және  отбасы  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2011  жылғы  26  
желтоқсандағы  Кодексінің  89-бабының  2-тармағына  сәйкес  БҰЙЫРАМЫН:

1.  Қазақстан  Республикасының  аумағында  тұрақты  тұратын,  жетім  балаларды,  ата-анасының  
қамқорлығынсыз  қалған  балаларды  асырап  алуға  тілек  білдірген  Қазақстан  Республикасының  
азаматтары  болып  табылатын  адамдарды  есепке  қою  қағидалары  бекітілсін.
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1.  Осы  Қазақстан  Республикасының  азаматтары  болып  табылатын,  Қазақстан  Республикасының  

аумағында  тұрақты  тұратын,  жетім  балаларды,  ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған  балаларды  асырап  

алуға  тілек  білдірген  адамдарды  есепке  алу  қағидалары  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  әзірленді.

4.  Осы  бұйрықтың  орындалуын  бақылау  вице-министрге  жүктелсін

30.04.2020  No  167  (қолданысқа  енгізілу  тәртібін  4-тармақтан  қараңыз)  Заңдарымен.

5)  осы  бұйрық  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрлігінде  мемлекеттік  тіркелгеннен  кейін  он  жұмыс  күні  ішінде  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  

ғылым  министрлігінің  Заң  қызметі  және  халықаралық  ынтымақтастық  департаментіне  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Заң  қызметі  және  

халықаралық  ынтымақтастық  департаментіне  осы  бұйрықты  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрлігінде  мемлекеттік  тіркеуден  өткен  күннен  бастап  он  жұмыс  

күні  ішінде  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Заң  қызметі  және  халықаралық  ынтымақтастық  департаментіне  ұсынуды  қамтамасыз  етсін.  

осы  тармақтың  1),  2)  және  3)  тармақшаларында  көзделген  шараларды  жүзеге  асыру.

4)  осы  бұйрықты  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  интернет-ресурсында  

орналастыруды;

неке)  және  отбасы» (бұдан  әрі  –  Кодекс),  «Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы»  2013  жылғы  15  

сәуірдегі  Қазақстан  Республикасы  Заңының  (бұдан  әрі  –  Заң)  10-бабының  1)  тармақшасын  және

5.  Осы  бұйрық  2017  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізіледі.

Сілтеме.  Қағидаларға  өзгеріс  енгізілді  -  ҚР  Білім  және  ғылым  министрінің  2006

3)  тіркелген  осы  бұйрықты  алған  күннен  бастап  бес  жұмыс  күні  ішінде  оның  Қазақстан  Республикасы  

Білім  және  ғылым  министрлігінің  мөрімен  куәландырылған  және  электрондық  цифрлық  қолтаңбамен  

куәландырылған  баспа  және  электрондық  түрде  көшірмесін  жіберуді;  нормативтік  құқықтық  құжаттарды  

Қазақстан  Республикасының  Эталондық  бақылау  банкінің  актілеріне  енгізу  үшін  осы  бұйрыққа  қол  қоюға  

уәкілетті  тұлғаның  қолы;

«Неке  (ерлі-зайыптылық)  туралы  2011  жылғы  26  желтоқсандағы  Қазақстан  Республикасы  Кодексінің  89-бабының  2-тармағы

Қазақстан  Республикасының  білім  және  ғылым  Суханбердиев  Е.А.

Қазақстан  Республикасы  нормативтік  құқықтық  актілерінің  «Әділет»  ақпараттық-құқықтық  жүйесінде  және  

елтаңбалы  мөрмен  расталған  қағаз  жеткізгіште  электрондық  жеткізгіштерде  мерзімді  баспа  басылымдарында  

жариялау;

Е.Сағадиев

2020  жылғы  29  маусымдағы  №  407

Бұйрықпен  бекітілген

Қазақстан  Республикасы

Білім  және  ғылым  министрі

Қазақстан  Республикасы

Білім  және  ғылым  министрі

1-тарау.  Жалпы  ережелер

Қазақстан  Республикасының  аумағында  тұрақты  тұратын,  жетім  балаларды,  ата-анасының  
қамқорлығынсыз  қалған  балаларды  асырап  алуға  тілек  білдірген  Қазақстан  Республикасының  
азаматтары  болып  табылатын  адамдарды  есепке  алу  қағидалары
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3.  Азаматтарды  тіркеуді  аудандардың,  облыстық  маңызы  бар  қалалардың,  республикалық  маңызы  

бар  қалалардың,  астананың  жергілікті  атқарушы  органдары  (бұдан  әрі  –  көрсетілетін  қызметті  беруші)  

азаматтардың  тұрғылықты  жері  бойынша  жүзеге  асырады.

4)  қорғаншы  немесе  қамқоршы  міндеттерін  орындаудан  тиісінше  шеттетілген  адамдар

Қазақстан  Республикасының  заңдарымен  өзіне  жүктелген  міндеттерді  орындау;

Құжаттарды  қарау  және  бала  асырап  алуға  тілек  білдірген  адамдарды  тіркеу  мерзімі

балалар,  10  (он)  жұмыс  күнін  құрайды.

Қазақстан  Республикасының  аумағында  тұрақты  тұратын,  жетім  балаларды,  ата-анасының  қамқорлығынсыз  

қалған  балаларды  асырап  алуға  тілек  білдірген  Қазақстан  Республикасының  азаматтары  болып  табылатын  

адамдарды  (бұдан  әрі  –  көрсетілетін  қызметті  алушылар)  есепке  алу  тәртібін  айқындайды.

2.  Осы  Қағидаларда  мынадай  ұғымдар  пайдаланылады:

2)  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  стандарты  –  процестің  сипаттамаларын,  көрсету  нысанын,  

мазмұны  мен  нәтижесін,  сондай-ақ  көрсету  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  өзге  де  ақпаратты  қамтитын  

мемлекеттік  қызмет  көрсетуге  қойылатын  негізгі  талаптардың  тізбесі.  мемлекеттік  қызмет  көрсету;

1)  жетім  балалардың,  ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған  балалардың  және  балаларды  өз  

отбасында  тәрбиелеуге  алуға  тілек  білдірген  адамдардың  республикалық  деректер  банкі  (бұдан  әрі  –  

Республикалық  деректер  банкі)  –  жетім  балалар,  қамқорлығынсыз  қалған  ата-аналар,  сондай-ақ  олардың  

ата-аналары  туралы  мәліметтерді  қамтитын  дерекқор  жетім  балаларды,  ата-анасының  қамқорлығынсыз  

қалған  балаларды  отбасында  тәрбиелеуге  қабылдауға  тілек  білдірген  адамдар  туралы;

4.  Азаматтар  кәмелетке  толған,  мыналарды  қоспағанда,  есепке  қойылады:

3)  «электрондық  үкіметтің»  веб-порталы  –  нормативтік  құқықтық  базаны  қоса  алғанда,  барлық  

шоғырландырылған  мемлекеттік  ақпаратқа  және  мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтерге,  табиғи  

монополиялар  желілеріне  қосылу  үшін  техникалық  шарттарды  беру  қызметтеріне  қол  жеткізудің  бірыңғай  

терезесі  болып  табылатын  ақпараттық  жүйе.  электрондық  нысанда  көрсетілетін  квазимемлекеттік  

субъектілердің  субъектілері  мен  қызметтері  (бұдан  әрі  –  портал);

2)  біреуін  сот  әрекетке  қабілетсіз  немесе  әрекетке  қабілетсіз  деп  таныған  ерлі-зайыптылар;

1)  сот  әрекетке  қабілетсіз  немесе  әрекет  қабілеттілігі  шектеулі  деп  таныған  адамдар;

3)  сот  ата-ана  құқығынан  айырған  немесе  сот  үкiмiмен  шектелген  адамдар

4)  электрондық  цифрлық  қолтаңба  –  электрондық  цифрлық  қолтаңба  арқылы  жасалған  және  

растайтын  электрондық  цифрлық  нышандар  жиынтығы

электрондық  құжаттың  сенімділігі,  оның  меншік  құқығы  және  мазмұнының  өзгермейтіндігі  (бұдан  әрі  –  

ЭСҚ).

ата-ана  құқықтары;

Азаматтарды  тіркеу  тәртібі  2-тарау
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10)  азаматтығы  жоқ  адамдар;

5.  Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметті  алу  үшін  көрсетілетін  қызметті  алушы  портал  арқылы  
көрсетілетін  қызметті  берушіге  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  стандартында  көзделген  құжаттарды  
қоса  бере  отырып,  балаларды  асырап  алуға  тілек  білдіру  туралы  өтінішті  (еркін  нысанда)  береді.  осы  
Қағидаларға  1-қосымшаға  сәйкес  балаларды  асырап  алу» (бұдан  әрі  –  стандарт).

"

11)  тіркелген  некеде  (ерлі-зайыптылықта)  тұрмаған  ер  адамдар  үшін
байланысты  баланы  кемінде  үш  жыл  іс  жүзінде  тәрбиелеу  жағдайларын  қоспағанда

5)  егер  сот  олардың  кінәсінен  бала  асырап  алудың  күшін  жойса,  бұрынғы  асырап  алушыларға;

6.  Сұраныстың  қабылданғаны  туралы  мәртебе  көрсетілетін  қызметті  алушының  "жеке  кабинетіне"  жолданады.

мемлекеттік  қызмет  көрсету  үшін,  сондай-ақ  мемлекеттік  қызмет  көрсету  нәтижесін  алу  күні  мен  
уақыты  көрсетілген  хабарлама.

6)  денсаулығына  байланысты  ата-ана  құқықтарын  жүзеге  асыра  алмайтын  адамдар.  Адам  бала  
асырап  алуға  болмайтын  аурулардың  тізбесі,

7)  тұрақты  тұрғылықты  жері  жоқ  адамдар;

анасының  қайтыс  болуы  немесе  оның  ата-ана  құқығынан  айыруы;

оны  денсаулық  сақтау  саласындағы  уәкілетті  орган  белгілеген  қорғаншылыққа  немесе  қорғаншылыққа,  
патронатқа  алуға;

8)  дәстүрлі  емес  жыныстық  бағдарды  ұстанатын  адамдар;

12)  бала  асырап  алу  кезінде  асырап  алынған  баланы  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  
белгіленген  ең  төменгі  күнкөріс  деңгейін  қамтамасыз  ететін  кірісі  жоқ  адамдар;

диспансерлер;
13)  наркологиялық  немесе  жүйке-психиатриялық  есепте  тұрған  адамдар

14)  соттылығы  бар  немесе  болған,  қылмыстық  қудалауға  тартылған  немесе  тартылған  адамдарға  
(Қылмыстық  iзге  түсу  Қазақстан  Республикасы  Кодексінің  35-бабы  бірінші  бөлігінің  1)  және  2)  
тармақшаларының  негізінде  тоқтатылған  адамдарды  қоспағанда  Қазақстан  Республикасының  
Қылмыстық  іс  жүргізу  кодексі)  қылмыстық  құқық  бұзушылықтар  үшін:  адам  өлтіру,  денсаулыққа  қасақана  
зиян  келтіру,  халықтың  денсаулығы  мен  имандылығына,  жыныстық  қол  сұғылмаушылыққа  қарсы,  
экстремистік  немесе  террористік  қылмыстар,  адам  саудасы  үшін;

9)  жасағаны  үшін  өтелмеген  немесе  алынбаған  соттылығы  бар  адамдар
асырап  алу  кезіндегі  қасақана  қылмыс,  сондай-ақ  осы  тармақтың  14)  тармақшасында  көрсетілген  
адамдар;

15)  Қазақстан  Республикасының  аумағында  тұрақты  тұратын,  Кодекстiң  91-бабының  4-
тармағында  белгiленген  тәртiппен  психологиялық  дайындықтан  өтпеген  Қазақстан  Республикасының  
азаматтары  (баланың  жақын  туыстарын  қоспағанда).
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Көрсетілетін  қызметті  алушы  құжаттардың  толық  емес  топтамасын  және  (немесе)  қолданылу  мерзімі  өтіп  

кеткен  құжаттарды  ұсынған  жағдайда,  көрсетілетін  қызметті  беруші  көрсетілетін  қызметті  алушыдан  бас  тартады.

асырап  алушыларға  кандидаттар  ретінде  тіркелу.

Оң  пікір  алғаннан  кейін  көрсетілетін  қызметті  алушыға  қолжетімділік  беріледі

портал  арқылы  өтініш  қабылдау.

10.  Көрсетілетін  қызметті  беруші  осы  Қағидалардың  4-тармағына  сәйкес  көрсетілетін  қызметті  алушының  

бала  асырап  алушыларға  кандидат  болуға  сәйкестігін  тексереді.

7.  Көрсетілетін  қызметті  беруші  өтінішті  қабылдаған  күні  оларды  қабылдайды  және  тіркейді  (өтініш  

беруші  Қазақстан  Республикасының  еңбек  заңнамасына  сәйкес  жұмыс  уақыты  аяқталғаннан  кейін,  демалыс  

немесе  мереке  күндері  жүгінген  кезде  өтініштер  қабылдау  мерзімі  аяқталған  күні  жүзеге  асырылады.  келесі  

жұмыс  күні).

жататын  жетім  балалар,  ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған  балалар  туралы  мәліметтер

асырап  алу,  Республикалық  деректер  банкінде  қамтылған.

8.  Көрсетілетін  қызметті  беруші  құжаттарды  алған  күннен  бастап  2  (екі)  жұмыс  күні  ішінде

9.  Көрсетілетін  қызметті  алушының  және  жұбайының  (зайыбының)  жеке  басын  куәландыратын  құжаттары  туралы  мәліметтер  (

Тексеру  нәтижелері  бойынша  көрсетілетін  қызметті  беруші  3  (үш)  жұмыс  күні  ішінде  тұрғын  үйді  зерттеуді  

жүргізеді,  көрсетілетін  қызметті  алушының  тұрғын  үй  жағдайына  сауалнама  жүргізу  нәтижелері  бойынша  

тұрғын  үйді  тексеру  актісін  жасайды.  өмір  сүру  жағдайлары  (

портал  арқылы  ұсынылған  құжаттардың  толықтығын  тексереді.

бұдан  әрі  –  акт)  осы  Қағидаларға  2-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойынша  және  3  ( шегінде)

-лар),  некеде  тұрса,  көрсетілетін  қызметті  алушының  және  (немесе)  жұбайының  (жұбайларының)  меншiк  

құқығын  растайтын  көрсетiлетiн  қызметтi  алушының  және  жұбайының  (жұбайларының)  соттылығының  болуы  

немесе  жоқтығы  туралы  анықтамалар,  некеде  болса,  неке  туралы  куәлiк. ,  балалардың  тууы  туралы  анықтаманы  

«АХАТ  органдарының  хал  актілерін  тіркеу  бөлімі»  ақпараттық  жүйесінде  мәліметтер  болмаған  кезде  көрсетілетін  

қызметті  беруші  «электрондық  үкімет»  шлюзі  арқылы  тиісті  мемлекеттік  ақпараттық  жүйелерден  алады.

мүмкін  еместігі)  осы  Қағидаларға  3-қосымшаға  сәйкес  азаматтардың  асырап  алушыларға  кандидат  болуы.

үш)  акт  жасалған  күннен  бастап  жұмыс  күні  ішінде  мүмкіндігі  туралы  қорытынды  дайындайды  (

11.  Көрсетілетін  қызметті  алушы  қолданыстағы  заңнаманың  талаптарын  сақтаған  жағдайда,  

көрсетілетін  қызметті  беруші  қорытындыға  қол  қойылған  күннен  бастап  2  (екі)  жұмыс  күні  ішінде  көрсетілетін  

қызметті  алушының  қорытындыға  қол  қою  мүмкіндігі  туралы  қорытындыны  алғаны  туралы  хабарлама  жібереді.

Көрсетілетін  қызметті  алушы  көрсетілетін  қызметті  берушіге  ақпараттық  жүйелерде  қамтылған  заңмен  

қорғалатын  құпияны  құрайтын  мәліметтерді  пайдалануға  келісім  береді.

,  егер  Қазақстан  Республикасының  заңдарында  өзгеше  көзделмесе,  мемлекеттік  қызметтер  көрсету  кезінде.

мүмкін  еместігі)  осы  Қағидаларға  4-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойынша  бала  асырап  алушы  (лар)  болу  үшін  

көрсетілетін  қызметті  берушінің  уәкілетті  тұлғасының  ЭЦҚ  қол  қойылған  электрондық  құжат  нысанында  

көрсетілетін  қызметті  алушыға  порталда  және  оларды  киеді
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14.  Жетім  балаларды,  ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған  балаларды  асырап  алғысы  келетін  

адам  туралы  мәліметтерді  Республикалық  банкте  тіркеуді  тоқтату  негіздері.

15.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  мәселелері  бойынша  көрсетілетін  қызметті  берушінің  шешіміне,  

әрекетіне  (әрекетсіздігіне)  шағым  көрсетілетін  қызметті  берушінің  басшысына,  уәкілетті  органға  беріледі.

Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  мемлекеттік  қызмет  көрсету  сапасын  бағалау  және  

бақылау  жөніндегі  орган.

деректер  мыналар:

1)  адамның  баланы  өз  отбасында  тәрбиелеуге  қабылдауы;

12.  Көрсетілетін  қызметті  алушы  қолданыстағы  заңнаманың  талаптарына  сәйкес  келмеген  

жағдайда,  орган  қорытындыға  қол  қойған  күннен  бастап  2  (екі)  жұмыс  күні  ішінде

Заңның  25-бабының  2-тармағына  сәйкес  мемлекеттік  қызметті  тікелей  көрсеткен  көрсетілетін  

қызметті  берушінің  атына  келіп  түскен  көрсетілетін  қызметті  алушының  шағымы  тіркелген  күнінен  
бастап  5  (бес)  жұмыс  күні  ішінде  қаралуға  жатады.

Көрсетілетін  қызметті  алушының  шағымы  бағалау  үшін  уәкілетті  органға  келіп  түсті

порталға  көрсетілетін  қызметті  алушыға  мемлекеттік  қызметті  көрсетуден  бас  тарту  туралы  дәлелді  

жауапты  жолдайды.

Ақпараттық  жүйе  істен  шыққан  жағдайда  көрсетілетін  қызметті  беруші  анықталған  сәттен  бастап  

бұл  туралы  көрсетілетін  қызметті  берушінің  құрылымдық  бөлімшесінің  ақпараттық-коммуникациялық  

инфрақұрылымға  жауапты  қызметкеріне  дереу  хабарлайды.

2)  Республикалық  деректер  банкінде  ол  туралы  мәліметтерді  тіркеуді  тоқтату  туралы  өтініш

13.  Көрсетілетін  қызметті  беруші  тармақтың  11)  тармақшасына  сәйкес  ақпараттандыру  

саласындағы  уәкілетті  орган  белгілеген  тәртіппен  мемлекеттік  қызмет  көрсету  сатысы  туралы  

мәліметтердің  мемлекеттік  қызмет  көрсету  мониторингінің  ақпараттық  жүйесіне  енгізілуін  қамтамасыз  

етеді.  Заңның  5-бабының  2-тармағы.

Бұл  ретте  ақпараттық-коммуникациялық  инфрақұрылымға  жауапты  қызметкер  Қағидалардың  осы  

тармағының  екінші  бөлігінде  белгіленген  мерзімде

;

өз  отбасында  тәрбиеленетін  бала;
3)  адамға  қабылдауға  мүмкіндік  берген  мән-жайлардың  өзгеруі

4)  баланы  өз  отбасында  тәрбиелеу  үшін  асырап  алуға  тілек  білдірген  адамның  қайтыс  болуы.

техникалық  ақау  бойынша  хаттама  жасайды  және  оған  көрсетілетін  қызметті  беруші  қол  қояды.

және  мемлекеттік  қызмет  көрсету  сапасын  бақылау  тіркелген  күннен  бастап  15  (он  бес)  жұмыс  күні  
ішінде  қаралуға  жатады.

,

3-тарау
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16.  Көрсетілетін  қызметті  алушы  мемлекеттік  қызметті  көрсету  нәтижелерімен  
келіспеген  жағдайларда  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  
тәртіппен  сотқа  жүгінеді.

Қазақстан  Республикасы,

қамтамасыз  ету

10  (он)  жұмыс  күні.

күй
қызметтер

оның  жинағы

заңнама

4  Қамтамасыз  ету  нысаны  Электрондық

қызмет  алушы

Портал  –  жөндеу  жұмыстарына  байланысты  техникалық  үзілістерді  қоспағанда,  
тәулік  бойы  (көрсетілетін  қызметті  алушы  көрсетілгеннен  кейін  хабарласқанда)

ата-ана  қамқорлығы»

Облыстардың,  Нұр-Сұлтан,  Алматы  және  Шымкент  қалаларының,  аудандардың  және  
облыстық  маңызы  бар  қалалардың  жергілікті  атқарушы  органдары

азаматтар

Нәтиже

Аты

тұрақты  тұратын

қызмет  провайдері

күй

Мемлекеттің  
қамтамасыз  ету  мерзімі

Тегін

бес

жағдайлар,

көзделген

2

қызметтер

Алынған  төлем  
сомасы

жетім  балаларды,  қамқорсыз  қалған  

балаларды  асырап  алуға  тілек  білдірген

Қазақстан  
Республикасы

мемлекеттік  
қызметтерді  
көрсетуде,  және  тәсілдері

Қазақстан  Республикасының  еңбек  заңнамасына  сәйкес  жұмыс  уақыты,  демалыс  және  
мереке  күндері,  өтінішті  қабылдау  және  нәтиже  беру

Қағидаларға  1-қосымша

Өтінішті  қабылдау  және  мемлекеттік  қызметті  көрсету  нәтижесін  беру  «электрондық  
үкіметтің»  www.egov.kz  веб-порталы  арқылы  жүзеге  асырылады.

Осы  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  стандартына  қосымшаға  сәйкес  нысан  
бойынша  бала  асырап  алушыларға  кандидат  (лар)  болу  мүмкіндігі  (мүмкін  еместігі)  
туралы  қорытынды  жасауға  дайын  екендігі  туралы  хабарлама  немесе  жағдайларда  
және  бойынша  мемлекеттік  қызметті  көрсетуден  бас  тарту  туралы  дәлелді  жауап.  
осы  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  стандартының  9-тармағында  көзделген  негіздер.

болып  табылатын  тұлғаларды  тіркеу

Порталда  мемлекеттік  қызметті  көрсету  нәтижесі  жіберіледі  және  көрсетілетін  қызметті  
алушының  «жеке  кабинетінде»  сақталады.

бұдан  әрі  портал  деп  аталады).

бір

Қазақстан  Республикасы,

6

қызметтер

көрсету

аумақ

3

S  o  u  b  s

«Бала  асырап  алуға  тілек  білдірген  адамдарды  есепке  алу»
Мемлекеттік  қызмет  көрсету  стандарты

Machine Translated by Google



бала;асырап  алу

3)  сот  ерлі-зайыптылардың  бірін  әрекетке  қабілетсіз  немесе  әрекетке  қабілетсіз  деп  
тану;

10)  қорғаншылық  (қамқоршылық)  белгiленген  кезде  қасақана  қылмыс  жасағаны  үшiн  
өтелмеген  немесе  алынбаған  соттылығының  болуы,  сондай-ақ  адамдардың

n  r  және  in  және  x;

сағ

зат;

ата-аналық  5)  
көрсетілетін  қызметті  алушыны  Қазақстан  Республикасының  заңымен  өзіне  жүктелген  
міндеттерді  тиісінше  орындамағаны  үшін  қорғаншы  немесе  қамқоршы  міндеттерінен  
шеттету;

үшін  негіздер

7  Жұмыс  уақыты

жұмыс  орнынан  төлем,  кәсіпкерлік  қызметтен  түскен  табыс  және

8

күй

1)  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  интернет-ресурсы:  www.  
edu.  үкімет  kz ;

и)  «Аурулардың  тізбесін  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  
және  әлеуметтік  даму  министрінің  2015  жылғы  28  тамыздағы  No  692  бұйрығымен  
бекітілген  тізбеге  сәйкес  некеде  болса,  ауруларының  жоқтығын  растайды.  адам  бала  
асырап  алуға,  оны  қорғаншылыққа  немесе  қамқоршылыққа,  патронатқа  қабылдай  
алмайтын  болуы» (Қазақстан  Республикасының  Нормативтік  құқықтық  актілерді  
мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  тіркелген)

g  және  l  e

1)  көрсетілетін  қызметті  алушының  ұялы  байланыс  операторы  ұсынған  абоненттік  
нөмірі  тіркелген  және  қосылған  жағдайда,  көрсетілетін  қызметті  алушының  ЭЦҚ  
қол  қойылған  немесе  бір  реттік  парольмен  куәландырылған  электрондық  құжат  
нысанындағы  балаларды  асырап  алуға  тілек  білдіру  туралы  өтініш.  портал  тіркелгісіне;

1)  көрсетілетін  қызметті  алушының  аздығы;

Қазақстан  Республикасының  Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  
тізілімінде  №  6697  болып  тіркелген);

ата-ана  құқықтары;

қазіргі

9)  көрсетілетін  қызметті  алушының  дәстүрлі  емес  жыныстық  бағдары;

көрсетілген  
11)  көрсетілетін  қызметті  алушының  азаматтығының  болмауы;
12)  тіркелген  некеде  тұрмайтын  ер  адамның  өтініші  (

Айналдыру

4)  соттың  көрсетілетін  қызметті  алушыны  ата-ана  құқығынан  айыруы  немесе  соттың  шектеуі;

15)

3)  жиынтық  табыс  сомасы  туралы  анықтаманың  электрондық  көшірмесі  (еңбекақы  туралы  анықтама).

беруден  бас  тарту

жылы

мемлекеттік  қызметті  көрсету  келесі  жұмыс  күні  жүзеге  асырылады).

құжаттар

көрсетілетін  қызметті  алушының  және  некеде  болса,  жұбайының  (зайыбының)  өзге  де  кірістері;

6)  бұрынғы  асырап  алушылардың  кінәсі  бойынша  бала  асырап  алудың  күшін  жою  туралы  сот  шешімі;

Мемлекеттік  қызмет  көрсету  орындарының  мекенжайлары  мыналар  бойынша  орналасқан:

4)  көрсетілетін  қызметті  алушының  және  жұбайының  (зайыбының)  денсаулығы  туралы  анықтаманың  электрондық  көшірмесі  (-

әрекет  етеді

2)  портал:  www.egov.kz.

№  12127  бойынша),  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  министрінің  
м.а.  Денсаулық  сақтау  ұйымдарының  бастапқы  медициналық  құжаттамасының  
нысандары»  2010  жылғы  23  қарашадағы  №  907  (Қазақстан  Республикасының  ПҮАЖ-ы,  
2010  ж.

7)  көрсетілетін  қызметті  алушының  жүзеге  асыруға  кедергі  келтіретін  аурулары  болса

тармақшасы

;

8)  көрсетілетін  қызметті  алушының  тұрақты  тұрғылықты  жері  болмаса;

2)  жақын  туыстарының  жазбаша  келісімінің  электрондық  көшірмесі

2)  көрсетілетін  қызметті  алушыны  сот  әрекетке  қабілетсіз  немесе  әрекетке  қабілетсіз  
деп  тану;

5)  көрсетілетін  қызметті  алушының  және  (немесе)  жұбайының  (зайыбының)  (меншік  
құқығы  болмаған  жағдайда)  тұрғын  үйді  пайдалану  құқығын  растайтын  құжаттың  

электрондық  көшірмесі  жетім  балалар  мен  ата-анасының  
қамқорлығынсыз  қалған  балаларды  асырап  алу.
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13)  көрсетілетін  қызметті  алушының  асырап  алу  кезінде  асырап  алынған  баланы  
Қазақстан  Республикасы  белгілеген  ең  төменгі  күнкөріс  деңгейімен  қамтамасыз  ететін  
табысының  болмауы;

16)  Қазақстан  
Республикасының  аумағында  тұрақты  тұратын,  «Неке  (ерлі-зайыптылық)  туралы»  
Қазақстан  Республикасы  Кодексінің  91-бабының  4-тармағында  белгіленген  тәртіппен  
психологиялық  дайындықтан  өтпеген  көрсетілетін  қызметті  алушылар  және  (ерекшелері).  

баланың  жақын  туыстары);

ерекшеліктерін  ескере  отырып

электрондық  
нысаны

Қағидаларға  2-қосымша

жетім  балаларды,  қамқорсыз  қалған  

балаларды  асырап  алуға  тілек  білдірген

күй  10

Қазақстан  Республикасы,

неке),  баланы  кем  дегенде  нақты  тәрбиелеу  жағдайларын  қоспағанда

15)  қылмыстық  қудалауға  
ұшыраған  немесе  тартылған  (1)  және  2-тармақшалардың  негізінде  қылмыстық  қудалау  
тоқтатылған  адамдарды  қоспағанда)  бар  немесе  бар  соттылығының  болуы;

ақпарат)  оларда  қамтылған.

құрылды

заңнама

Басқа  талаптар

,

Портал  Көрсетілетін  
қызметті  алушының  мемлекеттік  қызметті  көрсету  тәртібі  мен  мәртебесі  туралы  ақпаратты  
қашықтықтан  қол  жеткізу  режимінде  «портал,  көрсетілетін  қызметті  берушінің  сұрау  салу  
қызметтері»  жеке  кабинеті,  сондай-ақ  «1414»  Бірыңғай  байланыс  орталығы»  арқылы  алуға  
мүмкіндігі  бар,  8  -800-080-7777 .

денсаулыққа  зиян  келтіру,  халықтың  денсаулығы  мен  имандылыққа,  жыныстық  қол  
сұғылмаушылыққа,  экстремистік  немесе  террористік

h  i  s  l  e

Қазақстан  Республикасы,

"

ата-ана  қамқорлығы

Пішін

отбасы»  

17)  көрсетілетін  қызметті  алушы  мемлекеттік  көрсетілетін  қызметті  алу  үшін  ұсынған  
құжаттардың  және  (немесе)  деректердің  дұрыс  еместігін  анықтау  (

көрсету

азаматтарды  есепке  алу

14)  наркологиялық  есепте  тұрған  көрсетілетін  қызметті  алушының  жағдайы  немесе

тұрақты  тұратын

қызметтер

адамдар;

2014  жылғы  4  шілдедегі  Қазақстан  Республикасының  Қылмыстық  іс  жүргізу  кодексінің  35-
бабының  бірінші  бөлігі)  қылмыстық  құқық  бұзушылықтар  үшін:  кісі  өлтіру,  қасақана

қызметтері,  соның  ішінде

тоғыз

Қазақстан  
Республикасы

,

заңнама

d  i  s  p  a  ns  e  r  a  x ;

.

аумақтар

Көрсетілетін  қызметті  алушы  ұялы  байланыс  телефоны  арқылы  көрсетілетін  қызметті  
алушының  абоненттік  нөмірі  тіркелген  және  қосылған  жағдайда  ЭЦҚ  болған  жағдайда  
немесе  куәландырылған  бір  реттік  пароль  арқылы  мемлекеттік  қызметті  портал  арқылы  
электрондық  нысанда  алады.  шотқа  оператор

ішінде  көрсетілген

анасының  қайтыс  болуына  немесе  оның  ата-ана  құқығынан  айыруына  байланысты  үш  жыл;

бастап

т  о  р  г  о  в  л  у

ACT

жетім  балаларды,  балаларды  асырап  алуға  тілек  білдірген  
азаматтардың  тұрмыс  жағдайын  сараптау

ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған

бір .  Біз  туралы
Тегі ________________________________________________________________

g  a  g  a  nСИПАТТАМАСЫ
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аты

Жоқ)

______________________________________________________________________

(күні

___________________________________________________________

___________

уақытша)

______

___________

________________________________________________

емес

___________________________________________________________

жылы

құқықтық  
қатынастың  туған  күні  (ерлі-зайыптылардың  екеуімен  де  бөлек  көрсетіледі)

_________________________________________________

________________

емес

________________________________

,

уақытша)

некенің  тұрғылықты  
жерінің  

мекенжайы  (тұрады,  
бұрынғы  некелер  (иә

балалар

кіреді)

___________________________________________________________

қосулы

шарттар

азаматтық  білім  

беру  жұмыс  

орны

бастап

(шаршы  м)

________________________________

,

________________________________________________________________

,

______________________________________________________

аты

Жоқ)

бастап

кіреді)

________________,

мен  сенмін)

,

бірге  тұрады  (иә  2.  Типтік  жалпы  

ауданы

_______________________

_________________________________________________

тіркеу

_________________________________________________

,

тіркелген  

(тұрақты

________________,

қосулы

________________

туған  күні

Жоқ)

_______________________

,

некенің  тұрғылықты  жері  

(тұрады,  бұрынғы  

некелері  (иә  тегі).

________________________________________________________________

______________________________________________________,

___________________________________________________________

(және  менің  

тегім

_________________________________________________

___________

___________________________________________________________

________________________________________________________________

неке)

___________________

___________

емес

әкесінің  аты  (бар  болса)

________

жылы

өмір  сүру  

(тұрақты

позиция

бастап

әкесінің  аты  (бар  болса)

неке)

______________________________________________________________________

туған  күні

______________________________________________________

________

тұрғын  үй  (ш.  м),  тұрғын  

ауданы

тіркеу

позиция

азаматтық  білім  

беру  жұмыс  

орны

бастап

Аты  

Әкесінің  аты  (бар  болса)

(күні

___________________________________________________________

қонақ  бөлмелер  саны

___________________________________________________________

______

______________________________________________________

________________________________________________________________
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_________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

бөлігі)

тегі

___________________________________________________________

қосалқы  жалға  алушы)

мүшелері

_________________________________________________

___________________________________________

әкесінің  аты  (бар  болса)

in  s  o  u  tio  n  s

бастап

әкесінің  аты  (бар  болса)

,

Ата-анамен  қарым-қатынас  Ағаларымен,  апа-

сіңлілерімен,  басқа  туыстарымен  қарым-қатынасы

______________________________________

жылдық  табысы

жылдық  табысы

_____________________________________

,

бірге:

________________________________

__________________________

санитарлық-гигиеналық  жағдайы  (жақсы,

_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________

ыңғайлылық)

_______________

баспана  туралы  қосымша  ақпарат

лауазымы/мамандығы

лауазымы/мамандығы

___________________________________________________________

өмір  сүр

бірге:

қанағаттанарлық,

___________________________________________________________

балалық  және  жасөспірімдік  кезеңдегі  отбасылық  орта

туған  күні

.

ішінара

туған  күні

үйге,  пәтерге  (мемлекетке)  тиесілі

___________________________________________

__

___

_________________________________________________

өмір  сүр

___________________________________________________________

көзқарас

аты

аты

________________________________________________

қанағаттанарлықсыз)

азаматтық  жұмыс/

оқу  орны  __,  отбасылық  қатынастар

азаматтығы  
жұмыс/оқу  орны  ___,  
құқықтық  қатынас  (жұмыс  
беруші,  қосалқы  жалға  алушы  ретінде  тұру,  басқа  (көрсетіңіз))

______________________________________

жұмыс  беруші

отбасылар

тегі

___,

___,

құқықтарын  қоса  алғанда  
(меншік  иесі,

3.  Отбасы  мүшелері  мен  азаматтардың  бірге  тұру  ерекшеліктері

,

________________________________________________________________

________________________________________________________________

қызығушылықтары,  демалыс  әрекеттері

4.  Өмірбаяндық  мәліметтер
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.

Сауалнама  жүргізген  тұлғаның  аты-жөні  (бар  болса),  лауазымы

Тегі

аты

аты

дінге  көзқарас  бала  тәрбиесіне  

көзқарас  балалармен  қарым-қатынас  тәжірибесі  бар  

ма  жақын  туыстарының  асырап  алуға  қатынасы  

_______________________

______________________________________________________________________

«А  н  к  о  м  л  е  н  й

_____________________________________

______________________________________________________________________

:

M  o  t  i  v  y

___________________________

(баланы  отбасына  қабылдау  үшін  тиісті  жағдайлар  бар  ма)

_________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________________

«____»  __________  20__  (қолы)

___________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6

___________________

7.

әкесінің  аты  (бар  болса)

________________________________________________

Қорытындылар

"

______________________________________________________________________

___________________________

ТОЛЫҚ  АТЫ.  (бар  болса),  азаматтардың  қолы

туған  күні  тегі

асырап  алу

ТОЛЫҚ  АТЫ.  (бар  болса),  азаматтардың  қолы

______________________________________________________________________

болып  табылатын  тұлғаларды  тіркеу

____________________________

аумақ

қорғаншылық  немесе  қамқоршылық)

(дене  атауы,

жетім  балаларды,  қамқорсыз  қалған  

балаларды  асырап  алуға  тілек  білдірген

Қазақстан  Республикасы,

азаматтар

Қағидаларға  3-қосымша

ата-ана  қамқорлығы

Қазақстан  Республикасы,

Пішін

үшін  функцияларды  орындау

тұрақты  тұратын

ҚОРЫТЫНДЫ

асырап  алушыларға  үміткер(лер)  болу  мүмкіндігі  (мүмкін  еместігі)  туралы
(Қандай  болса  да  астын  сызу)
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екінші

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
.  ТУРАЛЫ.  ЖӘНЕ

жылдың
"

___________________

асырап  алу

n  a  l  және  h  және  

i ),  2  0

әкесінің  аты  (болған  жағдайда)  
туған  күні  мекенжайы  (тұрғылықты  
жері,  индексі)  Отбасының  сипаттамасы  
(құрамы,  некенің  ұзақтығы  (қайта  неке  болған  жағдайда  бұрынғы  некеден  балаларының  
бар-жоғын  көрсету),  балалармен  қарым-қатынас  жасау  тәжірибесі,  отбасы  мүшелерінің  
арасындағы  қарым-қатынастар,  жақын  туыстарының  болуы  және  олардың  бала  асырап  
алуға  қатынасы,  болғысы  келетін  азаматтардың  мінез-құлық  ерекшеліктері.

үстінде

Денсаулық  жағдайының  сипаттамасы  (жалпы  денсаулық  жағдайы,  аурудың  болмауы,

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _

___________________________________________________________

Білім

______________________________________________________________________

Қол  жетімділік

Қаржылық  жағдай  (мүлік,  жалақы,  табыстың  басқа  түрлері)

Және

Мүмкіндік /  мүмкін  еместік  туралы  қорытынды  гр.  (Асырап  алушыларға  

үміткер(лер)  болу  үшін  өтініш  беруші(лердің)  аты-жөні  (бар  болса)

позиция

(қолы)

______________________________________________________________________

.
"

______________________________________________________________________

M  o  t  i  v  y

(сағ

жұбайы

_  _  _  _

Ф

_  _

асырап  алушылар)  ерлі-зайыптылардың  біреуі  баланы  асырап  алған  кезде  асырап  алуды  көрсетіңіз)

асырап  алу)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________________________________

кедергі  жасау

кәсіби

________________________________________________

______________________________________________________________________

оның

М.П.

______________________________________________________________________

__________________________

келісім

______________________________________________________________________

белсенділік

тұрақты  тұратын

ата-ана  қамқорлығы»

аумақ

Қағидаларға  4-қосымша

Пішін

Қазақстан  Республикасы,

болып  табылатын  тұлғаларды  тіркеу

жетім  балаларды,  қамқорсыз  қалған  

балаларды  асырап  алуға  тілек  білдірген

Қазақстан  Республикасы,
азаматтар
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Нұр-Сұлтан  қаласының  органы,

____________________________

аудандар  мен  қалалар

(Жергілікті  атқарушы  орган

Алматы  мен  Шымкент,

аймақтық  маңызы)

a  b  a  r  a  t  i  t  i  s  i

(Нұр-Сұлтан,  Алматы  және  Шымкент  қалаларының  жергілікті  атқарушы  органының  мекенжайы,
Және

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Асырап  алған  балалар

Хабарландыру беттер:

_________________________________  (күні  Азаматтардың  
болу  мүмкіндігі  (мүмкін  еместігі)  туралы  қорытынды  алу  үшін

______________________________________________________________________

қалалар
сертификатталған

(көрсетілетін  қызметті  алушының  Т.А.Ә.  (бар  болса),  жеке  сәйкестендіру  нөмірі)

жылы

с  а  н  д  и  д  а  т  а  м  и

туу

аудандар  мен  облыстық  маңызы  бар  қалалар),  мекенжайы  бойынша  орналасқан

жауапты

қызмет  алушы)

(Нұр-Сұлтан,  Алматы  және  Шымкент  қалаларының  жергілікті  атқарушы  органы,

жылы

облыстық  маңызы  бар  аудандар).
ЭСҚ

_________________________________________________

(лауазымы,  жауапты  тұлғаның  аты-жөні  (болған  жағдайда)).

қажетті

______________________________________________________________________

мүмкіндігі  (мүмкін  еместігі)  туралы  қорытындыны  алғаны  туралы  хабарлама
асырап  алушыларға  үміткер(лер)  болу
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