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Қызмет көрсету орны 
 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық 

даму министрлігінің Дін істері комитеті, 

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы. 

 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

 

15 (он бес) жұмыс күні 

Қызмет құны тегін  

 

Құжаттар тізбесі 

 

Көрсетілетін қызметті алушы (немесе сенімхат 

бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге 

немесе Мемлекеттік корпорация арқылы (жеке басын 

сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 

құжатты көрсеткен кезде) Қазақстан 

Республикасының аумағында шетелдік діни 

бірлестіктің қызметіне келісім беру үшін қажетті 

құжаттардың тізбесі: 

1) осы мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына 1-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш; 

2) шетелдік дiни бiрлестiктiң орналасқан жерін 

растайтын құжат; 

3) құрылтайшы − шетелдік діни бірлестік шет 

мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып 

табылатынын куәландыратын заңдастырылған 

немесе апостиль қойылған, мемлекеттік және орыс 

тіліндегі аудармасының дұрыстығы Қазақстан 

Республикасының "Нотариат туралы" Заңына сәйкес 

куәландырылған құжат; 

4) осы мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына 5-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша діни бірлестіктің 

бастамашы азаматтарының электрондық және қағаз 

жеткізгіштердегі тізімі; 

5) діни ілімнің, пайда болу тарихын және негіздерін 

ашатын және өзіне тиісті діни қызмет туралы 

мәліметтерді қамтитын діни баспа материалдары; 

6) заңды тұлға органы бекіткен шетелдік діни 

бірлестік жарғысының (ережесінің) қазақ және орыс 

тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасы 

бар көшірмесі. 

Көрсетілетін қызметті алушы (немесе сенімхат 

бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге 

немесе Мемлекеттік корпорация арқылы (жеке басын 

сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 



құжатты көрсеткен кезде) шетелдiк дiни 

орталықтардың Қазақстан Республикасындағы дiни 

бiрлестiктерінің басшыларын тағайындауын келісім 

беру үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 

1) осы мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына 2-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолдаухатты; 

2) кандидатты Қазақстан Республикасының 

аумағында жұмыс істейтін діни бірлестіктің 

басшысы етіп тағайындау туралы шешімді; 

3) діни бірлестіктің басшысы лауазымына 

кандидаттың паспортының немесе жеке куәлігінің 

көшірмесін ұсынады. 

Шет тілінде құжаттар ұсынылған жағдайда олардың 

мемлекеттік және орыс тілдеріне нотариалды 

куәландырылған аудармасы Қазақстан 

Республикасында нотариалды куәландырылған 

аударманы жасаған аудармашының қолының 

түпнұсқалығымен қамтамасыз етіледі. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Қазақстан 

Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни 

бiрлестiктердiң қызметiн, шетелдiк дiни 

орталықтардың Қазақстан Республикасындағы дiни 

бiрлестiктерінің басшыларын тағайындауын келісу-

хат немесе мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 

туралы дәлелді жауап. 

Қызмет көрсету нәтижесінің нысаны: қағаз. 

Мемлекеттік қызметтер көрсету нәтижесін беру 

шарты: 

көрсетілетін қызметті беруші арқылы: көрсетілетін 

қызметті алушыға құжаттарды пошта арқылы кеңсе 

арқылы немесе жеке басын куәландыратын құжат 

(немесе оның өкілі нотариалды куәландырылған 

сенімхат арқылы) тапсырған кезде жүзеге 

асырылады. 

Мемлекеттік корпорация арқылы: көрсетілетін 

қызметті алушыға құжаттар жеке куәлік (немесе 

нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша 

оның өкілі) ұсынылғаннан кейін тиісті құжаттарды 

қабылдағаны туралы қолхат негізінде жүзеге 

асырылады. 

Уақытында талап етілмеген құжаттарды көрсетілетін 

қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның 

сақтау жағдайы: 

Егер көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген 

мерзімде мемлекеттік қызметтің нәтижесіне 

жүгінбесе, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін 

қызметті алушы оны қабылдағанға дейін оларды 

қабылдау орнында сақтауды қамтамасыз етеді. 

Мемлекеттік корпорация құжаттарды 1 (бір) айға 

сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оны 1 (бір) 

жылға әрі қарай сақтау үшін көрсетілетін қызметті 



берушіге береді. 

Көрсетілетін қызметті алушы 1 (бір) айдан кейін 

жүгінген кезде, Мемлекеттік корпорацияның өтініші 

бойынша көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік 

қызметті көрсетудің дайын нәтижесін көрсетілетін 

қызметті алушыға жеткізу үшін Мемлекеттік 

корпорацияға жіберу үшін 10 (он) жұмыс күнін 

жібереді. 

  

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 
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