
 

Асыраушысынан айырылуы жағдайына мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы 

тағайындау 

 

Мемлекеттік орган                         
 

ҚР  Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

 

Қызметті алушылар 
 

жеке тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 
 

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

(бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация); 

2) www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан 

әрі – портал) 

 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

     8 (сегіз) жұмыс күні. 

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі: 

ұсынылған, оның ішінде ақпараттық жүйелерден алынған 

құжаттың (құжаттардың) дәйектілігін тексеру үшін 

негіздемелер болған кезде – 5 (бес) жұмыс күніне; 

қосымша құжатты (құжаттарды) талап ету қажет болған 

кезде – 30 (отыз) жұмыс күні мерзіміне ұзартылады, бұл 

ретте Мемлекеттік корпорация өтініш берушіні қосымша 

құжатты (құжаттарды) ұсыну қажеттігі туралы 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде хабардар етеді; 

порталда жәрдемақы тағайындау туралы ақпарат алу үшін 

– ақпараттық жүйеге электрондық сұрау салу келіп түскен 

сәттен бастап 30 минут; 

көрсетілетін қызметті берушіге өтініш тапсырған күн 

мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді; 

 

Қызмет  құны  

 

тегін  

 

Құжаттар тізбесі 

 

Көрсетілетін қызметті алушы (немесе нотариат 

куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) Мемлекеттік 

корпорацияға мемлекеттік қызметті көрсету үшін 

жүгінген кезде осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес 

нысан бойынша өтініш береді, және мынадай құжаттар 

ұсынады: 

1) жеке басты куәландыратын құжат (Қазақстан 

Республикасы азаматының паспорты, Қазақстан 

Республикасы азаматының жеке куәлігі, азаматтығы жоқ 

адамның куәлігі, шетелдіктің ықтиярхаты, Қазақстан 

Республикасының азаматтығын алғанға дейінгі оралман 

куәлігі) жеке басын сәйкестендіру үшін қажет); 

2) асыраушының қайтыс болуы туралы куәлік немесе 

адамды хабар ошарсыз кетті деп (қайтыс болды) тану 

туралы соттың шешімі; 

3) асырауындағының қайтыс болған адаммен туыстық 

қатынасын растайтн (тууы туралы, некеге тұру , некені 

бұзу, әкелігін анықтау (аналығын) туралы куәлік). 

Болуына қарай, мынадай құжаттар ұсынылады: 

1) азаматтық хал актiлерiн тiркеу жөнiндегi органдардың 

(егер туу туралы куәлікке әкесі туралы мәліметтер 

анасының мәлімдеуі бойынша енгізілсе) анықтамасы; 

2) егер он сегіз бен жиырма үш жас аралығындағы 

асырауындағы адамдар күндiзгi оқу бөлiмiнiң оқушылары 

болып табылса, осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес 



нысан бойынша оқу орнының анықтамасы (жыл сайын 

беріледі); 

3) қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу туралы 

құжат; 

4) қаза тапқан (қайтыс болған) адамның әскери билетi не 

әскери қызмет өткергенi туралы анықтамасы; 

5) әскери қызметшінің, ішкі істер органдары және 

Қазақстан Республикасының бұрынғы Мемлекеттік тергеу 

комитеті қызметкерінің қазасы немесе өлімі қызметтік 

міндеттерін атқару немесе әскери қызметін өткеру кезінде 

жарақат алу, контузияға ұшырау, мертігу, ауру 

салдарынан болғанын растайтын құжат. 

Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін 

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау кезінде 

қайтыс болған асыраушының сегіз жасқа толмаған 

балаларын, iнiлерiн, қарындастарын немесе немерелерiн 

күтумен айналысатын адам жыл сайын еңбек қызметiн 

тоқтатқаны туралы жазбасы бар еңбек кiтапшасын, ол 

болмаған жағдайда Мемлекеттік корпорация ақпараттық 

жүйелерден адамның дара кәсiпкер ретiнде тiркелмегенi 

туралы және автоматтандырылған ақпараттық жүйеден 

міндетті зейнетақы жарналарын аудару фактісінің 

болмауы туралы мәліметтерді сұрайды. 

Құжаттарды мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алу 

мүмкіндігі болған кезде оларды ұсыну талап етілмейді. 

Шет тілінде жасалған құжаттарды ұсыну барысында 

нотариус "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабы 1-тармағы 9) тармақшасына, 80-

бабына сәйкес құжаттың қазақ немесе орыс тіліне дұрыс 

аударылғанын куәландырады. 

Порталда: 

асыраушысынан айырылуы жағдайына мемлекеттік 

әлеуметтік жәрдемақыларды тағайындау үшін – 

асыраушысынан айырылуы жағдайына мемлекеттік 

әлеуметтік жәрдемақыларды тағайындауға өтініш осы 

Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті 

алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық 

құжат нысанындағ сұрау салу; 

асыраушысынан айырылуы жағдайына мемлекеттік 

әлеуметтік жәрдемақыларды тағайындау үшін қызмет 

алушының ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат 

нысанында сұрау салу; 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

 

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі: осы 

Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

жәрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы 

хабарлама. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: 

электрондық және (немесе) қағаз түрінде. 

Порталда мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін 

тағайындау туралы хабарлама, сондай-ақ мемлекеттік 

базалық зейнетақы төлемін тағайындау туралы ақпарат 

көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының 

электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) 

куәландырылған электрондық құжат нысанында 

көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" 

жіберіледі. 



Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін 

қызметті алушы жеке өзі (немесе нотариат куәландырған 

сенімхат бойынша оның өкілі) келгенде жеке басын 

куәландыратын құжатты көрсеткен кезде тиісті 

құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде 

беріледі. 

Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушының 

мобильді телефонына sms-хабар жіберу арқылы 

қабылданған шешім туралы көрсетілетін қызметті 

алушыны хабардар етеді. 

  

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

       

 
 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011110 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011110

