
"Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын 

"Батыр ана" атағын алған, І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" 

ордендерімен наградталған көп балалы аналарға мемлекеттік 

жәрдемақыны 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 1) Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде - 7 (жеті) жұмыс 

күні; 

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі жетіспейтін құжатты 

(құжаттарды) толықтыру үшін қажеттілігіне қарай іс 

материалдарын жете ресімдеу қажет болған жағдайларда 

күнтізбелік 30 (отыз) күн мерзімге ұзартылады, бұл ретте, 

егер құжаттар жете ресімделсе, мемлекеттік қызмет 

Мемлекеттік корпорацияға қосымша құжат (құжаттар) 

ұсынылған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні көрсетіледі. 

Мемлекеттік корпорация өтініш берушіні қосымша 

құжаттарды ұсыну қажеттілігі туралы 5 (бес) жұмыс күні 

ішінде хабардар етеді. 

 

Қызмет  құны  тегін  

 

Құжаттар тізбесі 

  

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін Мемлекеттік 

корпорацияға жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы 

(немесе нотариус немесе нотариаттық іс-әрекеттер жасайтын 

лауазымды адам куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) 

"Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақыларды 

тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы №319 

бұйрығының (бұдан әрі - Қағидалар) 7-қосымшасына сәйкес 

нысан бойынша көпбалалы аналарға берілетін жәрдемақыны 

тағайындау үшін өтінішті және мынадай құжаттарды 

ұсынады: 

1) жеке басын куәландыратын құжат - сәйкестендіру үшін; 

2) "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен марапатталған 

немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, I және II дәрежелі 

"Ана даңқы" ордендерімен марапатталған көпбалалы ана 

атағын алғандығын немесе марапатталғанын растайтын 

құжат. 

Байқоңыр қаласының тұрғындары үшін - Байқоңыр 

қаласының тұрғын үй шаруашылығы азаматтарды есепке алу 

және тіркеу бөлімінің анықтамасы. 



Қызмет көрсету нәтижесі  жәрдемақы тағайындау туралы хабарлама. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: 

электрондық және (немесе) қағаз түрінде. 

Порталда жәрдемақы тағайындау туралы хабарлама, сондай-

ақ жәрдемақы тағайындау туралы ақпарат көрсетілетін 

қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті 

берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-сы арқылы 

куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі. 

Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушының 

ұялы телефонына sms-хабарлама жіберу арқылы қабылданған 

шешім туралы көрсетілетін қызметті алушыны хабардар 

етеді. 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

   
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020638 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020638

