Қазақстан Республикасы
Ақпарат және қоғамдық даму
министрінің
2020 жылғы 31 наурыздағы
№ 97 бұйрығына
6-қосымша

"Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта
бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру"
мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта
бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру"
мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары (бұдан әрі– Қағидалар)
"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 1)
тармағына сәйкес әзірленген және және "Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат
үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту)
туралы шешім беру" мемлекеттік қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет) көрсету тәртібін айқындайды.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы
және Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі –
көрсетілетін қызметті беруші) жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі –
көрсетілетін қызметті алушы) осы Қағидаларға сәйкес көрсетеді.
Осы Қағидаларда келесі ұғымдар пайдаланылады:
1) ғибадат үйі (ғимараты) – құдайға құлшылық етуге, дұға оқылатын және
діни жиналыстарға, діни тәу етуге (мінажат етуге) арналған орын;
2) діни бірлестік – Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктер
мен азаматтығы жоқ адамдардың өз мүдделерінің ортақтығы негізінде діни
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен біріккен ерікті бірлестігі;
3) діни қызмет – діндарлардың діни қажеттіліктерін қанағаттандыруға
бағытталған қызмет.
2-тарау. Мемлекеттiк қызметті көрсету тәртiбi

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті
алушы көрсетілетін қызметті беруші кеңсесіне немесе "Азаматтарға арналған
үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
(бұдан әрі– Мемлекеттік корпорация) арқылы және "электрондық үкімет"
www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталына (бұдан әрі – Портал) осы
Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш және осы

Қағидаларға 2-қосымшада мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
сәйкес құжаттарды қоса береді.
Жеке басын куәландыратын және діни бірлестікті мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) құжаттары туралы мәліметтерді Мемлекеттік корпорацияның
қызметкері және көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
4. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған,
сондай-ақ қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда
Мемлекеттік корпорация қызметкері осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес
нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдау кезінде
көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттарды қабылдап алу туралы
қолхат беріледі.
Қалыптастырылған өтініш құжаттар топтамасымен бірге көрсетілетін
қызметті берушіге курьерлік және (немесе) пошталық байланыс және
(немесе) ақпараттық жүйе арқылы жіберіледі.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген жағдайда құжаттарды қабылдау күні
мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді, бұл ретте көрсетілетін
қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін Мемлекеттік
корпорацияға мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі аяқталғанға дейін бір
күн бұрын ұсынады.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттар келіп түскен күні
оларды қабылдауды және тіркеуді жүзеге асырады (көрсетілетін қызметті
алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде
өтінішті қабылдау және Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру келесі
жұмыс күні жүзеге асырылады).
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 көрсетілетін қызметті
алушыдан көрсетілетін қызметті берушінің қабылдап алғанын растау болып
табылады.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған,
сондай-ақ қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.
Құжаттарды Портал арқылы ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті
алушының "жеке кабинетіне" мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған

сұрауды қарау мәртебесі туралы ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін
қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама жіберіледі.
Порталға жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті беруші ұсынылған
құжаттар тіркелген сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде олардың
толықтығын тексереді және өтініш беруші құжаттар топтамасын толық
ұсынбаған жағдайда өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тарту
дайындайды.
5. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын ұсынған
жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 (бір) жұмыс күні
ішінде көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысын (бұдан әрі –
жауапты орындаушы) айқындайды.
Жауапты орындаушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті
алушының құжаттарымен танысады және ұсынылған құжаттарда көрсетілген
мәліметтердің дұрыстығын зерделейді.
Жауапты орындаушы 10 (он) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің құрылымдық бөлімшелерімен ғибадат үйлерін (ғимараттарын)
салу және олардың орналасатын жерін айқындауды келіседі.
Жауапты орындаушы 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қағаз жеткізгіште
үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу
(функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешімді әзірлейді, көрсетілетін
қызметті алушының басшысымен қол қойып қызметті алушыға немесе
Мемлекеттік корпорацияға жолдайды.
Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – үйлерді
(ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу
(функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешімнің электронды көшірмесі
немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық
қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында
көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін
қағаз жеткізгіште алу үшін жүгінген жағдайда қызметті берушінің уәкілетті
тұлғасының мөрімен және қолымен расталған шешімнің көшірмесі беріледі.
3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің
және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, іс-әрекеттеріне (әрекетсiздiгiне)
шағымдану тәртiбi

6. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін
қызметті берушінің шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті беруші
басшысының атына, діни қызмет саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге

асыратын уәкілетті органға, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау
және бақылау жөніндегі уәкілетті органға беріледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін
қызметті алушының шағымы "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы"
Қазақстан Республикасы Заңы 25-бабының 2) тармақшасына сәйкес тіркелген
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі
уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының
шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға
жатады.
Мемлекеттік корпорация арқылы қызмет көрсету кезінде Мемлекеттік
корпорация қызметкерлерінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік
корпорация басшысының атына не ақпараттандыру саласындағы уәкілетті
органға беріледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерімен келіспеген жағдайда
көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді.
"Үйлерді (ғимараттарды)
ғибадат үйлері (ғимараттарды)
етіп қайта бейіндеу
(функционалдық мақсатын
өзгеру) туралы шешім беру"
мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша
нысан
көрсетілетін қызмет берушіге
__________________________
(көрсетілетін қызметті беруші уәкіл
еткен лауазымды тұлғаның лауазымы,
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
көрсетiлетiн қызметті алушыдан
__________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда),
мекенжайы телефоны мен ЖСН
және заңды тұлғаның атауы,
пошталық мекенжайы, телефоны
және БСН)

Өтініш

Сізден ____________________________________________________
мекенжайы бойынша орналасқан_______________________________
үйiн (ғимаратын) ғибадат үйi (ғимараты) етiп қайта бейiндеу
(функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешiм берудi сұраймын.
Ғибадат
үйi
__________________________________________________________________

(конфессияға тиесiлiлiгi)
Ғибадат үйi құрылысын қаржыландыру көзi_______________________
Ғибадат үйiнiң сыйымдылығы (адамдар саны) _____________________
Қоса берілген құжаттардың тізбесі:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растай отырып ақпараттық
жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді
пайдалануға келісім беремін.
Көрсетілетін қызметті алушының қолы____
Өтініш берген күні_________
Көрсетілетін қызметті алушының мөрі
Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)
"Үйлерді (ғимараттарды)
ғибадат үйлері (ғимараттарды)
етіп қайта бейіндеу
(функционалдық мақсатын
өзгеру) туралы шешім беру"
мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына
2-қосымша
"Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттарды) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын
өзгеру) туралы шешім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1

Көрсетілетін
Облыстардың, Нұр-Сұлтан және Алматы, Шымкент қалаларының жергілікті
қызметті берушінің
атқарушы органдары
атауы

2

Мемлекеттік
Облыстардың, Нұр-Сұлтан және Алматы, Шымкент қалаларының жергілікті
көрсетілетін
атқарушы органдары, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы"
қызметті
ұсыну коммерциялық емес акционерлік қоғамы, "Электрондық үкіметтің" вебтәсілдері
порталына www.egov.kz
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Мемлекеттік
көрсетілетін
22 (жиырма екі) жұмыс күні
қызметті
көрсету
мерзімі
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Мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
Қағаз және (немесе) электрондық түрінде.
нәтижесін
ұсыну
нысаны

5

Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттарды) етіп қайта бейіндеу
(функционалдық мақсатын өзгеру) туралы шешім немесе немесе мемлекеттік
Мемлекеттiк
қызметті
көрсетуден
бас
тарту
туралы
дәлелді
жауап.
қызметті
көрсету Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны – қағаз және (немесе)
нәтижесi
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.
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Мемлекеттік қызмет
көрсету
кезінде
көрсетілетін
қызметті алушыдан
алынатын
төлем
мөлшері
және
Тегін
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
көзделген
жағдайларда оларды
алу тәсілдері

Жұмыс кестесі

1) Көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Заңының 5-бабына сәйкес
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса
алғанда, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.
Өтінішті қабылдау және мемлекеттік көрсетілген қызметтің нәтижесін беру сағат
9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі үзіліспен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін жүзеге
асырылады.
Өтінішті қабылдау алдын ала жазылусыз және шұғыл қызмет көрсетусіз кезек
күту
тәртібімен
жүзеге
асырылады;
2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сәйкес жексенбі және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні
қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден
20.00-ге
дейін.
Мемлекеттік қызметті көрсету көрсетілетін қызметті берушінің орналасқан жері
бойынша электрондық кезек тәртібімен, шұғыл қызмет көрсетусіз жүзеге
асырылады, Портал арқылы электрондық кезекті броньдауға болады.
3) Портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді
қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін,
демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтінішті қабылдау және
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге
асырылады).

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары келесі интернетресурстарында
орналастырылған:
көрсетілетін
қызметті
беруші:
www.qogam.gov.kz;
Мемлекеттік
корпорация:
www.gov4c.kz;
Портал: www.elicense.kz
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Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі)
көрсетілетін қызметті берушіге немесе 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)
қайта бейіндеу туралы еркін нысандағы анықтама-негіздеме (ғибадат үйінің
(ғимаратының) атауы және оған тиесілі болатын діни бірлестіктің, қайта
бейіндеудің мақсаттарын, аталған аумақтағы діни қажеттілігін қанағаттандыруға
мұқтаж келушілер санын, ғибадат үйінде (ғимаратында) қызмет ететін діни
қызметкерлердің
үміткерлері
көрсетіледі);
3) меншік иесінің үйді (ғимаратты) ғибадат үйі (ғимараты) етіп қайта бейіндеуге
келісуі туралы хаты (ғимарат жалға алынған жағдайда ұсынылады);
4) үйлерді (ғимараттарды) қайта бейіндеу жоспарланып отырған аумақта әрекет
ететін жергілікті қоғамдастық жиналысының (жиынының) немесе үй-жайлардың
(пәтерлердің) меншік иелері жиналысының ғибадат үйін (ғимаратына) қайта
бейіндеуге (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.
Жергілікті қоғамдастық жиналысы (жиыны) немесе кондоминиум объектісінің
органы болмаған жағдайда жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның ғибадат үйіне
Мемлекеттік
немесе ғимаратына қайта бейіндеуге келісімі туралы хаты ұсынылады (үй-жай
көрсетілетін
орналасқан ғимараттың аумағымен шектесетін (оның ішінде, шекара аралығында
қызметті
көрсету сервитут, автомобиль жолы өтетін болса) жеке тұлғаның үйі, заңды тұлғаның үйүшін
қажетті жайы
болған
жағдайда)
ұсынылады.
құжаттар тізбесі
Порталға
жүгінген
жағдайда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат
нысанындағы
өтініш;
2) тіркелген діни бірлестіктің басшысы қол қойған ғибадат үйін (ғимаратын)
қайта бейіндеу туралы еркін нысандағы анықтама-негіздеменің электронды
көшірмесі (ғибадат үйінің (ғимаратының) атауы және оған тиесілі болатын діни
бірлестіктің, қайта бейіндеудің мақсаттарын, аталған аумақтағы діни қажеттілігін
қанағаттандыруға мұқтаж келушілер санын, ғибадат үйінде (ғимаратында)
қызмет
ететін
діни
қызметкерлердің
үміткерлері
көрсетіледі);
3) меншік иесінің үйді (ғимаратты) ғибадат үйі (ғимараты) етіп қайта бейіндеуге
келісуі туралы хатының электронды көшірмесі (ғимарат жалға алынған жағдайда
ұсынылады);
4) үйлерді (ғимараттарды) қайта бейіндеу жоспарланып отырған аумақта әрекет
ететін жергілікті қоғамдастық жиналысының (жиынының) немесе үй-жайлардың
(пәтерлердің) меншік иелері жиналысының ғибадат үйін (ғимаратына) қайта
бейіндеуге (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.
Жергілікті қоғамдастық жиналысы (жиыны) немесе кондоминиум объектісінің
органы болмаған жағдайда жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның ғибадат үйіне
немесе ғимаратына қайта бейіндеуге келісімі туралы хатының электронды
көшірмесі ұсынылады (үй-жай орналасқан ғимараттың аумағымен шектесетін

(оның ішінде, шекара аралығында сервитут, автомобиль жолы өтетін болса) жеке
тұлғаның үйі, заңды тұлғаның үй-жайы болған жағдайда) ұсынылады.
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1) бір дiннің үстемдігін орнықтыруға, зорлық-зомбылықпен немесе зорлықзомбылыққа үндеумен және өзге де құқыққа қарсы іс-әрекеттермен байланысты
діни
өшпендiлiктi
немесе
алауыздықты
қоздыруға
бағытталса;
2) Қазақстан Республикасының азаматтарын, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ
адамдарды дiнге көзқарасын айқындауда, діни бірлестіктердің қызметіне, дiни
жораларға және (немесе) дiндi оқып-үйренуге қатысуына немесе қатыспауына
қандай
да
бiр
мәжбүрлеуге
бағытталса;
3) Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ
адамдарға зорлық-зомбылық көрсетуге, олардың денсаулығына өзге де зиян
келтіруге, ерлі-зайыптылардың некесін бұзуға (отбасының бұзылуына), туыстық
қарым-қатынастарды тоқтатуға, имандылыққа нұқсан келтіруге, адамның және
азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бұзуға, азаматтарды Қазақстан
Республикасының Конституциясы мен заңдарында көзделген міндеттерін
атқарудан бас тартуға түрткі болуға және Қазақстан Республикасының
заңнамасын
өзге
де
бұзушылыққа
бағытталса;
4) Қазақстан Республикасының азаматтарын, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ
адамдарды, оның ішінде қайырымдылық қызмет арқылы және (немесе) олардың
діни бірлестіктерден шығуына кедергі келтіретін, оның ішінде Қазақстан
Мемлекеттік
Республикасы азаматтарының, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың
қызметті көрсетуден материалдық немесе өзге де тәуелділігін пайдалана отырып бопсалау, күш
бас
тарту
үшін қолдану немесе күш қолданамын деп қорқыту жолымен не алдау жолымен өз
негіздер
қызметіне
мәжбүрлеп
тартуға
бағытталса;
5) діни бірлестіктің қатысушыларын (мүшелерін) және дін ұстанушыларын діни
бірлестіктің, оның басшылары мен басқа да қатысушыларының (мүшелерінің)
пайдасына өздеріне тиесілі мүлкін иеліленуге итермеуге бағытталса;
6) егер діни бірлестіктің қызметі дінді және діни көзқарастарды пайдалана
отырып, мемлекеттік органдардың қызметіне қасақана іріткі салуға, олардың
үздіксіз жұмыс істеуінің бұзылуына, елдегі басқарушылық деңгейін төмендетуге
әкеп соғатын шешімдерді қабылдауға және іс-әрекеттер жасауға түрткі болуға
бағытталса;
7) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы
ұсынған құжаттардың және (немесе) олардың құрамындағы деректердің
(ақпараттардың)
дұрыс
еместігі
анықталған
жағдайда;
8) мемлекеттік қызметті алушыға қатысты белгілі бір мемлекеттік көрсетілетін
қызметті алуға талап ететін қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерімен
айналысуға тыйым салатын заңды күшіне енген сот шешімі болса;
9) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің
болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін
қызметті алумен байланысты арнайы құқығынан айырылса, мемлекеттік қызмет
көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.
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Мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушіге мүмкіндігі шектеулі көрсетілетін
Мемлекеттік
қызметті алушы өтініш берген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету
қызметті,
оның ерекшеліктері: ғимарат мүмкіндігі шектеулі адамдардың кіруіне арналған
ішінде электрондық пандустармен
жабдықталған.
нысанда
және Тіршілік әрекеттерін шектейтін ағза функцияларының тұрақтылығы өзгеріп,
Мемлекеттік
денсаулығы бұзылған көрсетілетін қызметті алушыдан мемлекеттік қызмет
корпорация арқылы көрсету үшін құжаттарды қабылдау қажеттілігі кезінде Бірыңғай байланыскөрсету
орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік
ерекшеліктері
корпорацияның
қызметкері
шыға
отырып
жүргізеді.
ескеріле өзге де Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен
талаптар
мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік
қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және

Бірыңғай байланыс-орталығының интернет-ресурсында көрсетілген телефондар
арқылы
алады.
Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда көрсетілетін
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Портал арқылы электрондық нысанда алады.
Бірыңғай байланыс-орталығы:1414, 8-800-080-7777
"Үйлерді (ғимараттарды)
ғибадат үйлері (ғимараттарды)
етіп қайта бейіндеу
(функционалдық мақсатын
өзгеру) туралы шешім беру"
мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 3-қосымша
нысан
___________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының тегі, аты, әкесінің
аты (болған жағдайда) (бұдан әрі - ТАӘ)
немесе ұйымның атауы)
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының мекенжайы)

Өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 ақпандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала
отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы
филиалының №____________________________ бөлімі (мекенжайын
көрсету) Сіздің "Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп
қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес
құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты
_______________________________________________________________
__
мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады,
атап айтқанда:
Жоқ құжаттардың атауы:
1. ___________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалған.
____________________________________________ __________
ТАӘ (Мемлекеттік корпорация қызметкері)
(қолы)
Алдым:_____________________________________ ___________
ТАӘ (көрсетілетін қызметті алушы)
(қолы)
Күні: 20___ жылғы "___" _______

