
Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу және олардың орналасатын 

жерін айқындау туралы шешім беру 
  

Мемлекеттік орган 
 

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі  

 

Қызметті алушылар 
 

жеке және заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 
 

Облыстардың, Нұр-Сұлтан және Алматы, Шымкент 

қалаларының жергілікті атқарушы органдары, 

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 

"Электрондық үкіметтің" веб-порталына www.egov.kz. 

 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

 

22 (жиырма екі) жұмыс күні 

 

Қызмет құны 

 

тегін 

 

Құжаттар тізбесі 

 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат 

бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге және 

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген жағдайда: 

1) осы мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына 1-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш; 

2) тіркелген діни бірлестіктің басшысы қол қойған 

ғибадат үйін (ғимаратын) салу туралы еркін нысандағы 

анықтама-негіздеме (ғибадат үйінің (ғимаратының) атауы 

және ол тиесілі болатын діни бірлестік, құрылыстың 

мақсаттары, аталған әкімшілік-аумақтық бірлік (ауыл, 

елдімекен, ауылдық округ, қаладағы аудан, қала, аудан, 

облыс) діни қажеттілігін қанағаттандыруға мұқтаж 

келушілер саны (ғимаратында) қызмет ететін діни 

қызметкерлерге үміткерлер көрсетілген); 

3) ғибадат үйін (ғимаратын) салу жоспарланып отырған 

аумақта жергілікті қоғамдастық жиналысының 

(жиынының) ғибадат үйін (ғимаратын) салуға (жақын 

маңда ғибадат үйі (ғимараты) аумағымен шектесетін 

(сонымен қатар, шекара аралығында сервитут, автомобиль 

жолы өтетін болса) тұрғын үйлер болған жағдайда 

ұсынылады) келісетіні туралы шешімінің көшірмесі 

ұсынылады. 

Құжаттарды қабылдап алған адамның тегі, аты, әкесінің 

аты (болған жағдайда) көрсетіле отырып, кіріс 

құжаттарын қабылдаған күні, уақыты және нөмірі бар, 

көрсетілетін қызметті берушінің мөртаңбасы қойылған 

көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесі осы 

тармақта көрсетілген құжаттар топтамасын көрсетілетін 

қызметті алушыдан көрсетілетін қызметті берушінің 

қабылдап алғанын растау болып табылады. 

Порталға жүгінген жағдайда: 

1) көрсетілетін қызметті алушының электронды цифрлық 

қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған 



электрондық құжат нысанындағы өтініш; 

2) тіркелген діни бірлестіктің басшысы қол қойған 

ғибадат үйін (ғимаратын) салу туралы еркін нысандағы 

анықтама-негіздеменің электронды көшірмесі (ғибадат 

үйінің (ғимаратының) атауы және ол тиесілі болатын діни 

бірлестік, құрылыстың мақсаттары, аталған әкімшілік-

аумақтық бірлік (ауыл, елдімекен, ауылдық округ, 

қаладағы аудан, қала, аудан, облыс) діни қажеттілігін 

қанағаттандыруға мұқтаж келушілер саны, ғибадат үйінде 

(ғимаратында) қызмет ететін діни қызметкерлерге 

үміткерлер көрсетілген); 

3) ғибадат үйін (ғимаратын) салу жоспарланып отырған 

аумақта жергілікті қоғамдастық жиналысының 

(жиынының) ғибадат үйін (ғимаратын) салуға (жақын 

маңда ғибадат үйі (ғимараты) аумағымен шектесетін 

(сонымен қатар, шекара аралығында сервитут, автомобиль 

жолы өтетін болса) тұрғын үйлер болған жағдайда 

ұсынылады) келісетіні туралы шешімінің электронды 

көшірмесі ұсынылады.  

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

 

Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу және олардың 

орналасатын жерін айқындау туралы шешім немесе 

немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 

дәлелді жауап. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну 

нысаны – қағаз және (немесе) электрондық түрінде. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну 

нысаны – қағаз және (немесе) электрондық түрінде. 

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) 

ұсынған 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; 

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі не 

мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 

дәлелді жауап көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 

тұлғасының ЭЦҚ қойылған электрондық құжат 

нысанында көрсетілетін қызметті алушының "жеке 

кабинетіне" жіберіледі. 

Мемлекеттік корпорация нәтиженің 1 (бір) ай сақталуын 

қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін 

қызметті берушіге 1 (бір) жыл бойы сақтауға береді. 1 

(бір) ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті 

алушы жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның 

сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші 10 (он) 

жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсетудің дайын 



нәтижелерін Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін 

қызметті алушыға беру үшін жолдайды. 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020256#z84 
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