
 Жетім балаға (жетім балаларға) және 

 ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) 

қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу 

 
 

Мемлекеттік орган                         
 

ҚР  Білім және ғылым министрлігі 

 

Қызметті алушылар 
 

жеке тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 
 

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" КЕ АҚ; 

2) "Электрондық үкіметтің" веб-порталы 

 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

19 (он тоғыз) жұмыс күні 

 

Қызмет  құны  

 

тегін  

 

Құжаттар тізбесі 

 

Мемлекеттік корпорацияда: 

1) өтініш; 

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 

куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру 

үшін талап етіледі); 

3) егер некеде тұрған жағдайда, жұбайының 

(зайыбының) нотариалды расталған келісімі; 

4) көрсетілетін қызметті алушының және егер некеде 

тұрса, жұбайының (зайыбының) "Адамның бала 

асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе 

қамқоршылыққа, патронатқа қабылдап алуы мүмкін 

болмайтын аурулардың тізбесін бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 

тамыздағы № 692 бұйрығымен (бұдан әрі - № 692 

бұйрық) (Қазақстан Республикасы нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 

12127 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 692 бұйрық) 

бекітілген тізбеге сәйкес ауруының жоқтығын 

растайтын денсаулық жағдайы туралы анықтама, 

сондай-ақ "Денсаулық сақтау ұйымдарының 

бастапқы медициналық құжаттама нысандарын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 

жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (бұдан әрі 

- № 907 бұйрық) (Қазақстан Республикасы 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген 

нысанға сәйкес наркологиялық және психиатриялық 

диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы 

мәліметтің жоқтығы туралы анықтама; 

5) "АХАЖ тіркеу пункті" ақпараттық жүйесінде 



мәліметтер болмаған жағдайда (бұдан әрі - АХАЖ 

АЖ) не Қазақстан Республикасынан тыс жерде 

некеге тұрған жағдайда некеге тұру туралы куәліктің 

көшірмесі; 

6) АХАЖ АЖ-де мәліметтер болмаған жағдайда не 

Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған 

жағдайда баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі 

(түпнұсқасы сәйкестендіру үшін талап етіледі); 

7) балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуiнiң де 

қамқорлығының жоқтығын растайтын құжаттардың 

(қайтыс болуы туралы куәлік, ата-ананы ата-ана 

құқықтарынан айыру, олардың ата-ана құқықтарын 

шектеу, ата-анасын хабарсыз кетті, әрекетке 

қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шектелген) деп тану, 

оларды қайтыс болды деп жариялау туралы сот 

шешімі, ата-анасының бас бостандығынан айыру 

орындарында жазасын өтеуi туралы сот үкімі, ата-

аналардың іздестірілуін, баланың (балалардың) ата-

анасынан айырып алынғанын, ата-анасының 

денсаулық сақтау ұйымдарында ұзақ мерзімді 

емделуін растайтын құжаттар, баланың (балалардың) 

әдейі тасталғаны туралы акті, баладан (балалардан) 

бас тарту туралы өтініш, анасының нұсқауы 

бойынша жазылған әкесі туралы мәлімет, 

"Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді, 

азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер 

енгізу, қалпына келтіруді, жоюды ұйымдастыру 

ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Әділет министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 112 

бұйрығымен (бұдан әрі - № 112 бұйрық) 

(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 10764 болып тіркелген) бекітілген 

нысан бойынша туу туралы анықтама (АХАЖ АЖ-

де мәліметтер болмаған жағдайда) көшiрмелері; 

8) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) 

егер некеде тұрған болса, жұбайының (зайыбының) 

табысы туралы мәліметтер; 

9) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) 

жұбайының (зайыбының) тұрғын үйді пайдалану 

құқығын растайтын құжаттардың көшірмесі (тұрғын 

үйге меншік құқығы болмаған жағдайда); 

10) осы бұйрықпен бекітілген отбасы және балалар 

саласында мемлекеттік қызметті көрсету 

қағидаларына 12-қосымшаға сәйкес (он жасқа толған 

жағдайда) баланың (балалардың) пікірі; 

11) жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасына 

тәрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген тұлғалардың 

дайындықтан өткені туралы сертификат. 

Құжаттар тексеру үшін түпнұсқада ұсынылады, 

содан кейін түпнұсқалар қызмет алушыға 



қайтарылады; 

порталда: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен 

немесе бір рет пайдаланатын құпиясөзбен 

куәландырылған, көрсетілетін қызметті алушының 

ұялы байланыс операторы ұсынған абоненттік нөмірі 

порталдың есеп жазбасына тіркелген және қосылған 

жағдайда, электрондық құжат нысанындағы өтініш; 

2) егер некеде тұрған жағдайда, жұбайының 

(зайыбының) нотариалды расталған келісімнің 

электрондық көшірмесі; 

3) көрсетілетін қызметті алушының және егер некеде 

тұрса, жұбайының (зайыбының) № 692 бұйрықпен 

бекітілген тізбеге сәйкес ауруының жоқтығын 

растайтын денсаулық жағдайы туралы анықтама, 

сондай-ақ № 907 бұйрықпен бекітілген нысанға 

сәйкес наркологиялық және психиатриялық 

диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы 

мәліметтің жоқтығы туралы анықтаманың 

электрондық көшірмесі; 

4) АХАЖ АЖ-де мәліметтер болмаған жағдайда не 

Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған 

жағдайда некеге тұру туралы куәліктің көшірмесі; 

5) АХАЖ АЖ-де мәліметтер болмаған жағдайда не 

Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған 

жағдайда баланың туу туралы куәлігінің 

электрондық көшірмесі (түпнұсқасы сәйкестендіру 

үшін талап етіледі); 

6) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) 

егер некеде тұрған болса, жұбайының (зайыбының) 

табысы туралы мәліметтерінің электрондық 

көшірмелері; 

7) балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуiнiң де 

қамқорлығының жоқтығын растайтын құжаттардың 

(қайтыс болуы туралы куәлік, ата-ананы ата-ана 

құқықтарынан айыру, олардың ата-ана құқықтарын 

шектеу, ата-анасын хабарсыз кетті, әрекетке 

қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шектелген) деп тану, 

оларды қайтыс болды деп жариялау туралы сот 

шешімі, ата-анасының бас бостандығынан айыру 

орындарында жазасын өтеуi туралы сот үкімі, ата-

аналардың іздестірілуін, баланың (балалардың) ата-

анасынан айырып алынғанын, ата-анасының 

денсаулық сақтау ұйымдарында ұзақ мерзімді 

емделуін растайтын құжаттар, баланың (балалардың) 

әдейі тасталғаны туралы акті, баладан (балалардан) 

бас тарту туралы өтініш, анасының нұсқауы 

бойынша жазылған әкесі туралы мәлімет, № 112 

бұйрықпен бекітілген нысан бойынша туу туралы 

анықтаманың (АХАЖ АЖ-де мәліметтер болмаған 

жағдайда) электрондық көшiрмелері; 



8) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) 

жұбайының (зайыбының) тұрғын үйді пайдалану 

құқығын растайтын құжаттардың электрондық 

көшірмесі (тұрғын үйге меншік құқығы болмаған 

жағдайда); 

9) осы бұйрықпен бекітілген отбасы және балалар 

саласында мемлекеттік қызметті көрсету 

қағидаларына 12-қосымшаға сәйкес (он жасқа толған 

жағдайда) баланың (балалардың) пікірінің 

электрондық көшірмесі; 

10) жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасына 

тәрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген тұлғалардың 

дайындықтан өткені туралы сертификаттың 

электрондық көшірмесі. 

Бала (балалар) жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім 

беру ұйымдарында тұрған жағдайда баланың 

(балалардың) туу туралы куәлігін және көрсетілетін 

қызметті беруші мен Мемлекеттік корпорацияға 

тапсырылатын тізбенің 7) тармақшасында 

көрсетілген құжаттарды ұсыну талап етілмейді. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

 

Аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың, 

Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларының білім бөлімінің 

(басқармасының) және Шымкент қаласының отбасы, 

балалар мен жастар істері басқармасының 

қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу туралы 

бұйрығы не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 9-тармағында көзделген негіздер 

бойынша Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 

туралы дәлелді жауап. 

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі 

көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" 

жіберіледі және сақталады. 

  

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020478#z63 

 
 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020478#z63

