Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұру үшін шығуға
арналған құжаттарды ресімдеу
Мемлекеттік орган

ҚР Қорғаныс министрлігі

Қызметті алушылар

жеке тұлғалар

Қызмет көрсету орны

1) Коммерциялық емес акционерлік қоғамы
"Азаматтарға
арналған
үкімет"
мемлекеттік
корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация)
арқылы
жүзеге
асырылады.
2) веб-портал "электронды үкімет" (бұдан әрі –
портал): www.egov.kz.

Қызметті көрсету мерзiмдерi

күнтізбелік 30 күн (қабылдау күні мемлекеттiк
қызмет мерзiмiне кiрмейдi):

Қызмет құны

1 АЕК

Құжаттар тізбесі

Көрсетілетін қызметті алушы (балалар және
сот әрекетке қабілетсіз деп таныған азаматтар
үшін олардың заңды өкiлдерi (ата-анасы,
қамқоршылары, қорғаншылары) жеке өтініш
білдірген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін
қажетті
құжаттар
тізбесі.
Ата-аналар,
қамқоршылар,
қорғаншылар
өкілдікке
өкілеттікті растайтын құжаттар (балалар және
сот әрекетсіз деп таныған азаматтар үшін)
ұсынады:
1-кезең:
1)нысан
бойынша
өтiнiш-сауалнама;
2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлiгi
мен паспорты, он алты жасқа толмаған балалардың
туу туралы куәліктері (жеке басты сәйкестендіру
үшін);
3) егер кететін адамның заң бойынша асырауындағы
отбасы мүшелері Қазақстан Республикасының
аумағында тұрақты тұрса, "Неке (ерлі – зайыптылық)
және отбасы туралы" Қазақстан Республикасының
2011 жылғы 26 желтоқсандағы кодексінің 22тарауында көзделген
тәртіппен
жасалған
алименттерді төлеу туралы келісімді ұсынады.
Келісімге қол жеткізілмеген кезде кететін адамдарға
алименттің мөлшерін тұрақты ақша сомасында
белгілеу немесе алиментті біржолғы төлеу не белгілі
бір мүлікті алимент есебіне беру немесе алиментті
өзге де тәсілмен төлеу не кететін адамның кету үшін
заңда көзделген кедергілердің болмауы фактісін
анықтау
туралы
соттың
шешімі
беріледі;
4) ата-анасымен не өзге де заңды өкiлдерімен кету

туралы шешiм қабылданған кезде он жасқа толған
баланың пiкiрiн есепке алу туралы қорғаншылық
және қамқоршылық органдарының қорытындысы;
5)
он
сегіз
жасқа
толмаған
Қазақстан
Республикасының азаматтары ата-анасының бiрiмен
(қамқоршысымен, қорғаншысымен) бiрге тұрақты
тұруға кететін кезде Қазақстан Республикасының
аумағында тұратын ата-анасының екiншiсінің
нотариалды түрде расталған келiсiмi. Келiсiм
болмаған кезде, кәмелетке толмаған баланың кетуі
сот
тәртiбiмен
шешiлуі
мүмкін;
6) мемлекеттiк баждың төленгенiн растайтын
құжаттың
көшiрмесi.
Осы тармақтың 3) және 5) тармақшаларында
көрсетілген адамдарды Қазақстан Республикасының
аумағында тіркеу туралы мәліметтер болмаған
жағдайда кету туралы өтініш білдірген азамат осы
стандартқа 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
олардың ел аумағында тіркелу фактісін анықтау
үшін ішкі істер органдарына өтінішпен жүгінеді.
Барлық құжаттар қабылданғаннан кейін көрсетілетін
қызметті алушыға осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан
бойынша көрсетілетін қызметті алушыдан не
Мемлекеттік корпорация қызметкерінен құжаттарды
қабылдағаны
туралы
қолхат
беріледі.
2-кезең:
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты
тұру үшін шығуға құжаттар ресімдеу туралы оң
шешім болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін
қызметті беруші не Мемлекеттік корпорацияның
қызметкері мемлекеттік көрсетілетін қызметті
алушыға осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
есептен шығару үшін Қазақстан Республикасынан
тыс жерлерге тұрақты тұру үшін шығуды растайтын
құжатты
береді.
3-кезең:
көрсетілетін қызметті алушыны әскери есептен
шығару
(әскери
міндетке
қатысы
болса);
көрсетілетін
қызметті
алушыны
Қазақстан
Республикасының аумағында тұрақты тұратын орны
бойынша
тіркеуден
шығу.
Қазақстан Республикасының азаматтары әскери
есептен шығу (Қазақстан Республикасының әскери
міндетті
азаматтары
үшін),
Қазақстан
Республикасының аумағында тұрақты тұрғылықты
жері бойынша тіркеуден шығу үшін көрсетілетін
қызметті алушылар Мемлекеттік корпорацияға
жүгінеді.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті
берушіге не Мемлекеттік корпорация қызметкеріне

күнтізбелік 7 күн ішінде әскери есептен
шығарылғаны және әскери билеттi тапсырғаны
туралы
анықтама
ұсынады.
4-кезең:
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты
тұру үшін шығуға арналған құжаттарды ресімдеу
туралы шешім түріндегі мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижесін көрсетілетін қызметті алушыға (не
нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша
оның өкіліне) беруді көрсетілетін қызметті беруші не
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүзеге
асырады.
Қызмет көрсету нәтижесі

Мемлекеттік
көрсетілетін
қызмет стандарты

Осы
мемлекеттік
көрсетілетін
қызмет
стандартына 1 және
2-қосымшаға сәйкес
нысан
бойынша Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге
тұрақты тұру үшін шығуға арналған құжаттарды
ресімдеу туралы шешім не осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында
көзделген жағдайларда және негіздер бойынша осы
мемлекеттік
көрсетілетін
қызмет
стандартына 3 және 4-қосымшаға сәйкес
нысан
бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту
туралы
дәлелді
хабарлама.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну
нысаны – қағаз түрінде.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020207#z1

