Мјдениет саласындаєы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет
стандарттарын бекіту туралы
Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне спорт министрініѕ 2015 жылєы 22 сјуірдегі № 146
бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2015 жылы 30 мамырда №
11238 тіркелді
"Јділет" аќпараттыќ-ќўќыќтыќ жїйесі 24.06.2015 ж.; "Егемен Ќазаќстан" 12.11.2015 ж. №
217 (28695); "Казахстанская правда" от 12.11.2015 г. № 217 (28093)

«Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы» 2013 жылєы 15 сјуірдегі Ќазаќстан
Республикасыныѕ Заѕы 10-бабыныѕ 1) тармаќшасына сјйкес БЎЙЫРАМЫН:
1. Мына:
1) осы бўйрыќќа 1-ќосымшаєа сјйкес «Фильмге прокаттау кујлiгiн беру» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандарты;
2) осы бўйрыќќа 2-ќосымшаєа сјйкес «Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі
археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялыќ жўмыстарды жїзеге асыру
жґнiндегi ќызметке лицензия беру» мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандарты;
3) осы бўйрыќќа 3-ќосымшаєа сјйкес «Жеке жјне (немесе) заѕды тўлєалардыѕ
объектiлердi Ўлттыќ мјдени игiлiк объектiлерiнiѕ мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу туралы
ќолдаухаттарын ќарау» мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандарты;
4) осы бўйрыќќа 4-ќосымшаєа сјйкес «Мјдени ќўндылыќтарды уаќытша јкету
ќўќыєына кујлiк беру» мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандарты;
5) осы бўйрыќќа 5-ќосымшаєа сјйкес «Жергiлiктi маѕызы бар тарих жјне мјдениет
ескерткiштерiнде єылыми-реставрациялау жўмыстарын жїргiзуге келiсiм беру»
мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандарты бекiтiлсiн.
2. Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне спорт министрлігініѕ Мјдениет жјне ґнер
істері департаменті:
1) заѕнамада белгіленген тјртіппен осы бўйрыќтыѕ Ќазаќстан Республикасы Јділет
министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бўйрыќтыѕ мемлекеттік тіркелуінен кейін он кїнтізбелік кїнніѕ ішінде мерзімді
баспа басылымдарында жјне «Јділет» ќўќыќтыќ-аќпараттыќ жїйесінде ресми жариялануєа
жолдануын;
3) осы бўйрыќ ресми жарияланєаннан кейін Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне
спорт министрлігініѕ интернет-ресурсында орналасуын;
4) осы тармаќта кґзделген іс-шаралардыѕ орындалуы туралы мјліметтерді осы ісшаралар орындалєаннан кейін он жўмыс кїні ішінде Ќазаќстан Республикасы Мјдениет
жјне спорт министрлігініѕ Заѕ ќызметі департаментіне ўсынуды ќамтамасыз етсін.
3. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне
спорт вице-министрі Є. Ахмедьяровќа жїктелсін.
4. Осы бўйрыќ ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ
ќолданысќа енгізіледі.
Ќазаќстан Республикасыныѕ
Мјдениет жјне спорт министрі
«КЕЛІСІЛДІ»
Ќазаќстан Республикасы
Инвестициялар жјне даму министрі
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Ќазаќстан Республикасы
Мјдениет жјне спорт
министрініѕ 2015 жылєы
22 cјуірдегі
№ 146 бўйрыєына
1-ќосымша
«Фильмге прокаттау кујлiгiн беру» мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандарты
1. Жалпы ережелер
1. «Фильмге прокаттау кујлiгiн беру» мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметi (бўдан јрi мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет).
2. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартын Ќазаќстан Республикасы Мјдениет
жјне спорт министрлiгi (бўдан јрi - Министрлiк) јзiрледi.
3. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет Министрлiкпен (бўдан јрi – кґрсетiлетiн ќызметтi
берушi) кґрсетіледі.
Ґтінішті ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижелерін беру:
1) кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесі;
2) «электрондыќ їкiмет» веб-порталы www.egov.kz (бўдан јрi – портал) арќылы жїзеге
асырылады.
2. Мемлекеттiк ќызметтi кґрсету тјртiбi
4. Мемлекеттiк ќызметтi кґрсету мерзiмi:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге ќўжаттар топтамасы тапсырылєан кезден бастап,
сондай-аќ порталєа жїгiнген кезде – 7 (жетi) жўмыс кїнi;
2) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiде ќўжаттар топтамасын тапсыру їшiн кїтудiѕ рўќсат
берiлетiн еѕ ўзаќ уаќыты – 15 (он бес) минут;
3) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiніѕ ќызмет кґрсетудiѕ рўќсат берiлетiн еѕ ўзаќ уаќыты –
30 (отыз) минут.
Кґрсетілетін ќызметті беруші кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ ќўжаттарын алєан
кезден бастап екі жўмыс кїн ішінде ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќтыєын тексеруге
міндетті.
Ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќ еместігі аныќталєан жаєдайда, кґрсетілетін ќызметті
беруші кґрсетілген мерзімде ґтінішті одан јрі ќараудан жазбаша ујжді тїрде бас тартады.
5. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету нысаны: электрондыќ нысан (iшiнара
автоматтандырылєан).
6. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету нјтижесi – фильмге прокаттау кујлiгi, не осы
мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартыныѕ 10-тармаєында кґзделген жаєдайларда
жјне негiздер бойынша мемлекеттiк ќызметтi кґрсетуден бас тарту туралы дјлелдi жауап.
Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ нјтижесiн беру нысаны: электрондыќ нысан.
Кґрсетiлетiн ќызметтi алушы прокаттау кујлiгiн ќаєаз жеткiзгiште алуєа ґтiнiш

бiлдiрiлген жаєдайда, мемлекеттiк ќызметтi кґрсету нјтижесi электрондыќ нысанда
ресiмделiп, басып шыєарылады жјне кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ ујкiлеттi адамыныѕ
мґрiмен кујландырылады.
Порталда мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметтiѕ нјтижесi ујкілетті орган басшысыныѕ
электрондыќ цифрлыќ (бўдан јрi - ЭЦЌ) ќолтаѕбасымен расталєан электрондыќ ќўжат
нысанында, ќызмет алушыныѕ «жеке кабинетiне» жолданып, саќталады.
7. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет жеке жјне заѕды тўлєаларєа (бўдан јрі кґрсетілетін ќызметті алушы) тегiн кґрсетiледi.
8. Жўмыс кестесi:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiде: Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына
сјйкес демалыс жјне мереке кїндерiнен басќа, дїйсенбiден бастап жўманы ќоса алєанда,
саєат 13.00-ден 14.30-єа дейiн тїскi їзiлiспен саєат 9.00-ден 18.30-єа дейiн.
Ґтінішті ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижелерін беру, саєат 13.00ден 14.30-єа дейiн тїскi їзiлiспен саєат 9.00-ден 17.30-єа дейiн жїзеге асырылады.
Мемлекеттiк ќызмет алдын ала жазылусыз жјне жеделдетiлген ќызмет кґрсетусiз,
кезек кїту тјртiбiмен кґрсетiледi;
2) порталда: тјулiк бойы, жґндеу жўмыстарын жїргiзуге байланысты техникалыќ
їзiлiстердi ќоспаєанда (кґрсетілетін ќызметті алушы Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек
заѕнамасына сјйкес жўмыс уаќыты аяќталєаннан кейін, демалыс жјне мереке кїндері
жїгінген кезде мемлекеттік ќызмет кґрсетуге ґтініштер мен мемлекеттік ќызмет кґрсету
нјтижелерін беру келесі жўмыс кїнінде жїзеге асырылады).
9. Кґрсетiлетiн ќызметтi алушы (не ујкілетті ґкіл) жїгiнген кезде мемлекеттiк ќызметтi
алу їшiн ќажеттi ќўжаттар тiзбесi:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге:
жеке басты кујландыратын ќўжат жјне (немесе) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ґкілі
жїгінген кезде заѕды тўлєаныѕ сенімхаты немесе нотариалдыќ кујландырылєан сенімхат
(жеке тўлєа їшін) (жеке басты сјйкестендіру їшін талап етіледі);
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартына ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша
ґтiнiш;
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ фильмге немесе оны пайдалануєа ќўќыєын растайтын
ќўжаттар (авторлыќ шарттардыѕ жјне (немесе) лицензиялыќ келiсiмдердiѕ кґшiрмелерi)
шет тiлiндегi ќўжаттарєа ќазаќ жјне (немесе) орыс тiлдерiнде нотариат кујландырєан
кґшiрмесi ќоса берiледi. Егер нотариус тиісті тілдерді білмейтін болса, аударманы
аудармашы жасап, ќойєан ќолыныѕ тїпнўсќалыєын нотариус кујландырады;
фильмге кґрермендердiѕ жас шегiн аныќтау їшiн, ќолда бар барлыќ кґрiнiстердi
суреттей отырып, фильм туралы аќпаратты ќамтитын фильмнiѕ аннотациясы;
отандыќ немесе бiрлесiп тїсiрiлген фильмдерде пайдаланылатын туындылар туралы
мјлiметтер.
2) порталєа:
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ ЭЦЌ-сымен кујландырылєан электрондыќ ќўжат
нысанындаєы сўрау салу;
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ фильмге немесе оны пайдалануєа ќўќыєын растайтын
ќўжаттардыѕ электрондыќ кґшiрмелерi (авторлыќ шарттардыѕ жјне (немесе) лицензиялыќ
келiсiмдердiѕ кґшiрмелерi) шет тiлiндегi ќўжаттарєа ќоса тiркелетiн ќазаќ жјне (немесе)
орыс тiлдерiнде нотариат кујландырєан кґшiрмесi. Егер нотариус тиісті тілдерді білмейтін
болса, аударманы аудармашы жасап, ќойєан ќолыныѕ тїпнўсќалыєын нотариус
кујландырады;
фильмге кґрермендердiѕ жас шегiн аныќтау їшiн, ќолда бар барлыќ кґрiнiстердi
суреттей отырып, фильм туралы аќпаратты ќамтитын фильм аннотациясыныѕ
электрондыќ кґшiрмесi;
отандыќ немесе бiрлесiп тїсiрiлген фильмдерде пайдаланылатын туындылар туралы
мјлiметтердiѕ электрондыќ кґшiрмесi.

Жеке басын кујландыратын, заѕды тўлєа ретiнде мемлекеттiк тiркеу (ќайта тiркеу)
туралы, дара кјсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы ќўжаттардыѕ мемлекеттiк
электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын мјлiметтерiн кґрсетiлетiн ќызметтi
берушi тиiстi мемлекеттiк аќпараттыќ жїйелерден – «электрондыќ їкiмет» шлюзы арќылы
алады.
Кґрсетiлетiн ќызметтi алушы барлыќ ќажеттi ќўжаттарды тапсырєан кезде:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге ґтiнiштiѕ кґшiрмесiнде ќўжаттар топтамасын
ќабылдау кїнi мен уаќыты кґрсетiле отырып, кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде
тiркеу туралы белгi, сонымен ќатар ќўжаттарды ќабылдаєан адамныѕ тегі, аты, жґні (бар
болєан жаєдайда) ґтiнiштiѕ ќаєаз жеткiзгiште ќабылданєанын растау болып табылады;
2) портал арќылы – кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк
ќызметтi кґрсету їшiн сўрау салуды ќабылдау туралы мјртебе кґрсетiледi.
10. Мемлекеттiк ќызметтi кґрсетуден бас тарту їшiн:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ дјйексiз немесе бўрмаланєан аќпарат беруi;
2) кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет
стандартыныѕ 9-тармаєыныѕ талаптарына сай келмейтiн ќўжаттарды табыс етуi;
3) фильмнiѕ мазмўны республиканыѕ конституциялыќ ќўрылысын кїштеп ґзгертудi,
оныѕ тўтастыєын бўзуды, мемлекет ќауiпсiздiгiне нўќсан келтiрудi, ўлттыќ араздыќты
тудыруды насихаттауєа немесе їгiттеуге баєытталуы негiз болып табылады.
3. Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ жјне (немесе) оныѕ лауазымды адамдарыныѕ
мемлекеттiк ќызметті кґрсету мјселелерi бойынша шешiмдерiне, јрекеттерiне
(јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртiбi
11. Мемлекеттік кґрсетілген ќызметті берушініѕ жјне (немесе) оныѕ лауазымды
адамдарыныѕ шешімдеріне, јрекетіне (јрекетсiздiгіне) шаєымданєан жаєдайда, шаєым
www.mks.gov.kz интернет-ресурсында орналасќан немесе 010000, Астана ќаласы,
Орынбор кґшесi, 8, «Министрлiктер їйi» єимараты, 15-кiреберiс мекенжайы, бойынша
кґрсетілетін ќызметті беруші басшысыныѕ атына жазбаша нысанда берiледi.
Шаєым жазбаша нысанда почта арќылы, не кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесі
арќылы ќолма-ќол берiледi.
Кґрсетілетін ќызметті алушымен ќол ќойылєан шаєымда:
1) жеке тўлєа їшін - тегі, аты, жґні (бар болєан жаєдайда) пошталыќ мекен-жайы;
2) заѕды тўлєа їшін – атауы, пошталыќ мекен-жайы, шыєыс номері жјне мерзімі
кґрсетіледі.
Шаєымныѕ кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде шаєымды ќабылдаєан адамныѕ
тегi мен аты-жґнi, берiлген шаєымєа жауап алу мерзiмi мен орны кґрсетiле отырып
тiркелуi (мґртаѕба, кiрiс нґмiрi мен кїнi) шаєымныѕ ќабылданєанын растау болып
табылады.
Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ мекенжайына келiп тїскен кґрсетiлетiн ќызметтi
алушыныѕ шаєымы тiркелген кїнiнен бастап бес жўмыс кїнi iшiнде ќаралуєа жатады.
Шаєымды ќарау нјтижелерi туралы дјлелдi жауап кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа пошта
арќылы жiберiледi не кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде ќолма-ќол берiледi.
Портал арќылы жїгiнген кезде шаєымдану тјртiбi туралы аќпаратты бiрыѕєай байланыс
орталыєыныѕ 1414 телефоны арќылы алуєа болады.
Шаєым портал арќылы жiберiлген кезде кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа «жеке
кабинеттен» ґтiнiш туралы аќпарат ќолжетiмдi болады, бўл аќпарат кґрсетiлетiн ќызметтi
берушi ґтiнiштi ґѕдеу барысында (жеткiзiлгенi, тiркелгенi, орындалєаны туралы белгiлер,
шаєымды ќарау туралы немесе ќараудан бас тарту туралы жауап) жаѕартылып отырады.
Кґрсетiлген мемлекеттiк ќызмет нјтижелерiмен келiспеген жаєдайда, кґрсетiлетiн
ќызметтi алушы мемлекеттiк ќызметтер кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау жґнiндегi
ујкiлеттi органєа шаєыммен жїгiне алады.

Мемлекеттiк ќызметтер кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау жґнiндегi ујкiлеттi
органныѕ мекенжайына келiп тїскен шаєым тiркелген кїнiнен бастап он бес жўмыс кїнi
iшiнде ќаралуєа жатады.
12. Кґрсетiлген мемлекеттiк ќызмет нјтижелерiмен келiспеген жаєдайларда,
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген
тјртiппен сотќа жїгiнуге ќўќыєы бар.
4. Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ, оныѕ iшiнде электрондыќ нысанда кґрсетудiѕ
ерекшелiктерiн ескере отырып, ќойылатын ґзге талаптар
13. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті берушіге мїмкіндігі шектеулі кґрсетілетін
ќызметті алушы ґтініш берген жаєдайда мемлекеттік ќызмет кґрсету ерекшеліктері:
єимарат мїмкіндігі шектеулі адамдардыѕ кіруіне арналєан пандустармен жабдыќталєан.
14. Мемлекеттiк ќызмет кґрсетiлетiн орынныѕ мекенжайы:
1) Министрлiктiѕ www.mks.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттiк кґрсетiлетiн
ќызметтер» бґлiмiнде;
2) порталда орналастырылєан.
15. Кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ ЭЦЌ болєан жаєдайда, мемлекеттiк кґрсетiлетiн
ќызметтi электрондыќ нысанда портал арќылы алуєа мїмкiндiгi бар.
16. Кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ мемлекеттiк ќызметтi кґрсетудiѕ тјртiбi мен
мјртебесi жґнiндегi аќпаратты порталдыѕ «жеке кабинетi» арќылы, сондай-аќ Мемлекеттiк
ќызметтер кґрсету мјселелерi жґнiндегi бiрыѕєай байланыс орталыєы арќылы
ќашыќтыќтан ќол жеткiзу режимiнде алуєа мїмкiндiгi бар.
17. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету мјселелерi бойынша аныќтама ќызметтерiнiѕ
байланыс телефондары www.mks.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттiк кґрсетiлетiн
ќызметтер» бґлiмiнде кґрсетiлген. Мемлекеттiк ќызметтер кґрсету мјселелерi жґнiндегi
бiрыѕєай байланыс орталыєы: 1414.
«Фильмге прокаттау кујлігін
беру» мемлекеттік
ќызмет стандартына
ќосымша
Нысан
___________________________
(фильмге прокаттау кујлігін
беретін органныѕ толыќ атауы, орган
басшысыныѕ тегі, аты,
жґні (бар болєан жаєдайда)
кімнен__________________________
(заѕды тўлєаныѕ толыќ атауы,
заѕды тўлєа басшысыныѕ тегі, аты, жґні
немесе жеке тўлєаныѕ тегі, аты,
жґні (бар болєан жаєдайда)
Ґтініш
Сізден фильмге прокаттау кујлігін беруді сўраймын.____________
(фильмніѕ атауы)

Фильм ќоюєа негіз болєан туындыныѕ атауы жјне авторы:
____________________________________________________________________
Фильмді шыєарєан ел:________________________________________________
Фильмді шыєарушы-студия: ___________________________________________
Фильмніѕ шыќќан жылы: ______________________________________________
Фильмніѕ форматы: __________________________________________________
Фильмніѕ хронометражы: _____________________________________________
Сценарий автор(лар)ы: ______________________________________________
Ќоюшы-режиссер(лар): _______________________________________________
Ќоюшы-оператор(лар): _______________________________________________
Ќоюшы-суретші(лер): ________________________________________________
Шыєарманыѕ автор(лар)ы: ____________________________________________
Продюсер(лер)і: ____________________________________________________
Фильм серияларыныѕ саны: ___________________________________________
Фильмніѕ жанры: ____________________________________________________
Фильмніѕ тілі, фильмді дубляждау тілдері (олар бар болєан
жаєдайда):_______________________________________________
Шыєарушы ел берген кґрермендердіѕ жас шегі бойынша
аќпарат:_________________________________________________
Ґтініш берушініѕ деректемелері _____________________________________
(заѕды тўлєа їшін – заѕды мекенжайы, пошталыќ индексі, электрондыќ
поштасы, телефондары, факс; жеке тўлєа їшін – тўрєылыќты мекенжайы,
пошталыќ индексі, электрондыќ поштасы, телефондары, факс)
____________________________________________________________________
(заѕды тўлєа їшін – бизнес сјйкестендіру нґмірі, жеке тўлєа їшін –
жеке сјйкестендіру нґмірі)
«Фильмге прокаттау кујлігін беру» мемлекеттік ќызмет стандартында
кґзделген, аќпараттыќ жїйелерде ќамтылєан, заѕмен ќорєалатын
ќўпияны ќўрайтын мјліметтерді пайдалануєа келісім беремін
Ґтініш берілген кїн: _______________________________________________
Ґтініш берушініѕ тегі, аты, жґні (бар болєан жаєдайда) _____________
(ќолы)
Мґр Орны
Ќазаќстан Республикасы
Мјдениет жјне спорт министрініѕ
2015 жылєы 22 сјуірдегі
№ 146 бўйрыєына
2-ќосымша
«Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі археологиялыќ жјне (немесе) єылымирестраврациялыќ жўмыстарды жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке лицензия беру»
мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандарты
1. Жалпы ережелер
1. «Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі археологиялыќ жјне (немесе) єылымиреставрациялыќ жўмыстарды жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке лицензия беру»

мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметi (бўдан јрi – мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет).
2. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартын Ќазаќстан Республикасы Мјдениет
жјне спорт министрлiгi (бўдан јрi - Министрлiк) јзiрледi.
3. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет Министрлiкте (бўдан јрi – кґрсетiлетiн ќызметтi
берушi) кґрсетiледi.
Ґтініш ќабылдау жјне мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ нјтижелерiн беру:
1) кґрсетілетін ќызметті беруші кеѕсесі;
2) Ќазаќстан Республикасы Инвеститция жјне даму министрлiгiнiѕ «Халыќќа ќызмет
кґрсету орталыєы» шаруашылыќ жїргiзу ќўќыєындаєы республикалыќ мемлекеттiк
кјсiпорны (бўдан јрi – ХЌО);
3) www.egov.kz «электрондыќ їкiмет», www.elicense.kz
веб-порталдары (бўдан јріпортал) арќылы жїзеге асырылады.
2. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету тјртiбi
4. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету мерзiмi:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге, ХЌО-єа ќўжаттар топтамасын тапсырєан кезден
бастап, сондай-аќ порталєа жїгiнген кезде:
тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жјне (немесе) єылымиреставрациялау жўмыстарын жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке лицензия беру (бўдан јрi –
лицензия) – 15 (он бес) жўмыс кїнi;
ќайта ресiмделген лицензияны беру – 3 (їш) жўмыс кїнi.
ХЌО-єа ќўжаттар топтамасын тапсырєан кїн мемлекеттiк ќызмет кґрсету мерзiмiне
кiрмейдi.
Кґрсетілетін ќызметті беруші мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет мерзімініѕ аяќталуына
бір кїн ќалєанда мемлекеттік ќызметті кґрсету нјтижесін ХЌО жолдайды;
2) ќўжаттар топтамасын тапсыру їшiн кїтудiѕ рўќсат берiлетiн еѕ ўзаќ уаќыты – 15 (он
бес) минут;
3) ќызмет кґрсетудiѕ рўќсат берiлетiн еѕ ўзаќ уаќыты – 15 (он бес) минут.
Кґрсетілетін ќызметті беруші кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ќўжаттарын алєан
кезден бастап екі жўмыс кїн ішінде ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќтыєын тексеруге
міндетті.
Ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќ еместігі аныќталєан жаєдайда, кґрсетілетін ќызметті
беруші кґрсетілген мерзімде ґтінішті одан јрі ќараудан жазбаша ујжді тїрде бас тартады.
5. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету нысаны: электрондыќ нысан (iшiнара
автоматтандырылєан).
6. Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ нјтижесi – лицензия беру, лицензияны ќайта
рјсiмдеу не осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартыныѕ 10-тармаєында кґзделген
жаєдайлар мен негiздер бойынша мемлекеттiк ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелдi
жауап.
Мемлекеттiк ќызмет кґрсету нјтижесiн беру нысаны: электрондыќ нысан.
Кґрсетілетін ќызметті алушы ґтінішін ќаєаз нўсќасында ўсынєан жаєдайда,
мемлекеттік ќызметті кґрсету нјтижесі электрондыќ форматта ресімделеді, басып
шыєарылады, мґрмен жјне кґрсетілетін ќызметті берушініѕ ујкілетті адамыныѕ ќолымен
кујландырылады.
Порталда мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметтiѕ нјтижесi ујкілетті органныѕ мемлекеттік
ќызмет берушініѕ электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбасы (бўдан јрi - ЭЦЌ) ќойылєан
электрондыќ ќўжат нысанында кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетiне»
жолданып, саќталады.
7. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет жеке жјне заѕды тўлєаларєа (бўдан јрі кґрсетілетін ќызметті алушы) аќылы негізде кґрсетiледi.
«Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы» 2008 жылєы 10

желтоќсандаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексініѕ 471-бабына (Салыќ кодексі) сјйкес
мемлекеттiк ќызмет кґрсету їшiн лицензиялыќ алым мґлшерлемелері:
1) тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жјне (немесе) єылымиреставрациялау жўмыстарын жїзеге асыру жґнiндегi ќызмет тїрiмен айналысу ќўќыєы
їшiн – 10 (он) айлыќ есептiк кґрсеткiштi (бўдан јрi – АЕК);
2) лицензияны ќайта ресiмдеу їшiн – лицензия беру кезiндегi мґлшерлеменiѕ 10%-ын
ќўрайды, бiраќ 4 (тґрт) АЕК-тен жоєары емес.
Лицензиялыќ алымды тґлеу екiншi деѕгейдегi банктер немесе ўйымдар арќылы ќолмаќол немесе ќолма-ќол емес есеп айырысу тїрінде банктік жїйелердіѕ жекеленген тїрлері
арќылы жїзеге асырылады.
Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті алуєа электрондыќ сўрау салу портал арќылы
берілген жаєдайда, тґлеу «электрондыќ їкіметтіѕ» тґлем шлюзі (бўдан јрі – ЭЇТШ) арќылы
жїзеге асырылуы мїмкін.
8. Жўмыс кестесі:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiде – Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына
сјйкес демалыс жјне мереке кїндерiнен басќа, дїйсенбiден бастап жўманы ќоса алєанда,
саєат 13.00-ден 14.30-єа дейiн тїскi їзiлiспен, саєат 9.00-ден 18.30-єа дейiн.
Ґтініш ќабылдау жјне мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет нјтижесін беру, саєат 9.00-ден
17.30-єа дейiн жїзеге асырылады, саєат 13.00-ден 14.30-єа дейiн тїскi їзiлiс.
Мемлекеттiк ќызмет алдын ала жазылусыз жјне жеделдетiлген ќызмет кґрсетусiз,
кезек кїту тјртiбiмен кґрсетiледi;
2) ХЌО-ныѕ жўмыс кестесi – Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сјйкес
демалыс жјне мереке кїндерiнен басќа, дїйсенбiден бастап сенбiнi ќоса алєанда, тїскi
їзiлiссiз саєат 9.00-ден 20.00-ге дейiн.
Ќўжаттарды ќабылдау «электрондыќ» кезек тјртібімен, кґрсетілетін ќызметті
алушыныѕ ќалауы бойынша, жеделдетілген ќызмет кґрсетусіз жїзеге асырылады,
электрондыќ кезекті портал арќылы алдын-ала кезек алуєа болады;
3) порталда – тјулiк бойы, жґндеу жўмыстарын жїргiзуге байланысты техникалыќ
їзiлiстердi ќоспаєанда (ќызмет кґрсетуді алушы Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек
заѕнамасына сјйкес жўмыс уаќыты аяќталєаннан кейін, демалыс жјне мереке кїндері
ґтініш білдірген жаєдайда, ґтiнiштердi ќабылдау жјне мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ
нјтижелерi келесі жўмыс кїнінде жїзеге асырылады).
9. Кґрсетілетін ќызметті алушы (не ујкілетті ґкілі) жїгінген кезде мемлекеттiк ќызмет
кґрсету їшін ќажеттi ќўжаттар тiзбесi:
1) кґрсетілетін ќызметті берушіге:
жеке басты кујландыратын ќўжат жјне (немесе) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ґкілі
жїгінген кезде заѕды тўлєаныѕ сенімхаты немесе нотариалдыќ кујландырылєан сенімхат
(жеке тўлєа їшін) (жеке басты сјйкестендіру їшін талап етіледі);
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартына 1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша
ґтiнiш;
бюджетке лицензияны алу їшiн лицензиялыќ алымды тґлегенiн растайтын ќўжаттыѕ
кґшiрмесi;
тарих пен мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жўмыстарды жїзеге асыруєа
ќойылатын бiлiктiлiк талаптарына сјйкестiгi туралы осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет
стандартына 2, 3-ќосымшаларына сјйкес мјлiметтер нысаны;
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартыныѕ 4, 5-ќосымшаларына сјйкес
мамандандырылєан жабдыќтар бойынша мјліметтер нысаны;
Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жўмыстарын жїзеге асыру
жґнiндегi лицензияны алуєа кґрсетiлетiн ќызметтi алушылар їшiн ќосымша:
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ
жўмыстарды жїзеге асыру ќўќыєы, археология саласында єылыми жјне (немесе) єылымитехникалыќ ќызмет субъектісі ретінде аккредитациясы бар єылыми ўйымныѕ ўсынымхат

кґшірмесі.
Лицензияны ќайта рјсімдеу їшін:
жеке басты кујландыратын ќўжат жјне (немесе) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ґкілі
жїгінген кезде заѕды тўлєаныѕ сенімхаты немесе нотариалдыќ кујландырылєан сенімхат
(жеке тўлєа їшін) (жеке басты сјйкестендіру їшін талап етіледі);
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартына 1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша
ґтiнiш;
бюджетке лицензияны алу їшiн лицензиялыќ алымды тґлегенiн растайтын ќўжаттыѕ
кґшiрмесi;
лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу їшін негіз болєан
ґзгерістер туралы аќпарат ќамтылєан ќўжаттыѕ кґшірмесі;
Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жўмыстарды жїзеге асыру
жґнiндегi лицензияны ќайта рјсімдеуге кґрсетiлетiн ќызметтi алушылар їшiн ќосымша:
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ
жўмыстарды жїзеге асыру ќўќыєы, археология саласында єылыми жјне (немесе) єылымитехникалыќ ќызмет субъектісі ретінде аккредитациясы бар єылыми ўйымныѕ ўсынымхат
кґшірмесі;
2) ХЌО-єа:
жеке басты кујландыратын ќўжат жјне (немесе) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ґкілі
жїгінген кезде заѕды тўлєаныѕ сенімхаты немесе нотариалдыќ кујландырылєан сенімхат
(жеке тўлєа їшін) (жеке басты сјйкестендіру їшін талап етіледі);
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартына 1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша
ґтiнiш;
бюджетке лицензияны алу їшiн лицензиялыќ алымды тґлегенiн растайтын ќўжат;
тарих пен мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жўмыстарды жїзеге асыруєа
ќойылатын бiлiктiлiк талаптарына сјйкестiгi туралы осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет
стандартына 2, 3-ќосымшаларына сјйкес мјлiметтер нысаны;
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартыныѕ 4, 5-ќосымшаларына сјйкес
мамандандырылєан жабдыќтар бойынша мјліметтер нысаны;
Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жўмыстарын жїзеге асыру
жґнiндегi лицензияны алуєа кґрсетiлетiн ќызметтi алушылар їшiн ќосымша:
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ
жўмыстарды жїзеге асыру ќўќыєы, археология саласында єылыми жјне (немесе) єылымитехникалыќ ќызмет субъектісі ретінде аккредитациясы бар єылыми ўйымныѕ
ўсынымхаты.
Лицензияны ќайта рјсімдеу їшін:
жеке басты кујландыратын ќўжат жјне (немесе) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ґкілі
жїгінген кезде заѕды тўлєаныѕ сенімхаты немесе нотариалдыќ кујландырылєан сенімхат
(жеке тўлєа їшін) (жеке басты сјйкестендіру їшін талап етіледі);
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартына 1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша
ґтiнiш;
бюджетке лицензияны алу їшiн лицензиялыќ алымды тґлегенiн растайтын ќўжат;
лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу їшін негіз болєан
ґзгерістер туралы аќпарат ќамтылєан ќўжат;
Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жўмыстарды жїзеге асыру
жґнiндегi лицензияны ќайта рјсімдеуге кґрсетiлетiн ќызметтi алушылар їшiн ќосымша:
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ
жўмыстарды жїзеге асыру ќўќыєы, археология саласында єылыми жјне (немесе) єылымитехникалыќ ќызмет субъектісі ретінде аккредитациясы бар єылыми ўйымныѕ ўсынымхат;
4) порталєа:
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ ЭЦЌ-сымен кујландырылєан, осы мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандартына 1-ќосымшаєа сјйкес электрондыќ ќўжат нысанындаєы

ґтініш беру;
«электрондыќ їкiметтiѕ» тґлем шлюзi арќылы тґлеу жаєдайларын ќоспаєанда,
бюджетке лицензияны алу їшiн лицензиялыќ алымды тґлегенiн растайтын ќўжаттыѕ
электрондыќ кґшiрмесi.
тарих пен мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жўмыстарды жїзеге асыруєа
ќойылатын бiлiктiлiк талаптарына сјйкестiгi туралы осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет
стандартына 2, 3-ќосымшаларына сјйкес мјлiметтер нысаны;
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартыныѕ 4, 5-ќосымшаларына сјйкес
мамандандырылєан жабдыќтар бойынша мјліметтер нысаны;
Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жўмыстарын жїзеге асыру
жґнiндегi лицензияны алуєа кґрсетiлетiн ќызметтi алушылар їшiн ќосымша:
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ
жўмыстарды жїзеге асыру ќўќыєы, археология саласында єылыми жјне (немесе) єылымитехникалыќ ќызмет субъектісі ретінде аккредитациясы бар єылыми ўйымныѕ
ўсынымхаттыѕ элетрондыќ кґшірмесі.
Лицензияны ќайта рјсімдеу їшін:
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ ЭЦЌ-сымен кујландырылєан, осы мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандартына 1-ќосымшаєа сјйкес электрондыќ ќўжат нысанындаєы
ґтініш беру;
«электрондыќ їкiметтiѕ» тґлем шлюзi арќылы тґлеу жаєдайларын ќоспаєанда,
бюджетке лицензияны алу їшiн лицензиялыќ алымды тґлегенiн растайтын ќўжаттыѕ
электрондыќ кґшiрмесi;
лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу їшін негіз болєан
ґзгерістер туралы аќпарат ќамтылєан ќўжаттыѕ электрондыќ кґшірмесі;
Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жўмыстарын жїзеге асыру
жґнiндегi лицензияны алуєа кґрсетiлетiн ќызметтi алушылар їшiн ќосымша:
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ
жўмыстарды жїзеге асыру ќўќыєы, археология саласында єылыми жјне (немесе) єылымитехникалыќ ќызмет субъектісі ретінде аккредитациясы бар єылыми ўйымныѕ
ўсынымхаттыѕ элетрондыќ кґшірмесі.
Жеке басын кујландыратын, заѕды тўлєа ретiнде мемлекеттiк тiркеу (ќайта тiркеу)
туралы, жеке кјсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы ќўжаттар, мемлекеттік
кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ бюджетіне алым сомасын тґлегенін растайтын ќўжат
(ЭЇТШ арќылы тґленген жаєдайда) тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден
«электрондыќ їкімет» шлюзы арќылы алады.
Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге ґтiнiштiѕ кґшiрмесiнде ќўжаттар топтамасын ќабылдау
кїнi мен уаќыты кґрсетiле отырып, кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде тiркеу
туралы белгi, сонымен ќатар ќўжаттарды ќабылдаєан адамныѕ тегі, аты, жґні (бар болєан
жаєдайда) ґтiнiштiѕ ќаєаз жеткiзгiште ќабылданєанын растау болып табылады.
Ќўжаттарды ќабылдау кезінде ХЌО ќызметкері ќўжаттардыѕ электрондыќ
кґшірмелерін алып, содан кейін тїпнўсќаларды кґрсетілетін ќызметті алушыєа кері
ќайтарады жјне тиісті ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат береді.
ХЌО дайын ќўжаттарды жеке басын кујлікті кґрсеткен кезде ќолхат негізінде (немесе
сенiмді ґкілі: ќўжат бойынша ґкілеттілік берілген заѕды тўлєа; нотариалды рјсімделген
кујлігі бойынша жеке тўлєа) береді.
ХЌО мемлекеттік ќызмет нјтижесін 1 (бір) ай бойы саќтауды ќамтамасыз етеді,
кґрсетілетін ќызметті алушы 1 (бір) ай ґткеннен кейін, ХЌО-ныѕ сўрауы бойынша
кґрсетілетін ќызметті беруші 1 (бір) жўмыс кїнініѕ ішінде мемлекеттік ќызметті кґрсетудіѕ
дайын нјтижесін кґрсетілетін ќызметті алушыєа беру їшін ХЌО-єа жолдайды.
Портал арќылы жїгінген жаєдайда мемлекеттік ќызметтер кґрсету їшін ќызмет
алушыныѕ «жеке кабинетіне» ґтініш ќабылдау туралы мјлімет хабарлама жіберіледі.
10. Мемлекеттiк ќызметті кґрсетуден бас тарту їшін:

1) осы субъектiлердiѕ санаттары їшiн ќызмет тїрiмен айналысуєа Ќазаќстан
Республикасыныѕ заѕдарында тыйым салынуы;
2) тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде археологиялыќ жјне (немесе) єылымиреставрациялау жўмыстарын жїзеге асыру жґнiндегi ќызметпен айналысу ќўќыєына
лицензиялыќ алымныѕ енгiзiлмеуi;
3) кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ бiлiктiлiк талаптарына сјйкес келмеуi;
4) кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа ќатысты оєан тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде
археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялау жўмыстарын жїзеге асыру жґнiндегi
ќызметпен айналысуєа тыйым салатын соттыѕ заѕды кїшiне енген їкiмiнiѕ болуы;
5) кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа лицензия берудiѕ келiсушi мемлекеттiк органмен
келiсiлмеуi;
6) сот орындаушысыныѕ ўсынуы негiзiнде соттыѕ кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа
лицензия алуєа тыйым салуы негiз болып табылады.
Кґрсетілетін ќызметті алушы осы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартыныѕ 9тармаєында кґзделген тізбеге сјйкес ќўжаттар топтамасын толыќ ўсынбаєан жаєдайда,
ХЌО ќызметкері ґтініш ќабылдаудан бас тартады жјне осы мемлекеттік кґрсетілетін
ќызмет стандартына 6-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша ќолхат береді.
3. Мемлекеттік ќызмет кґрсету мјселелері бойынша кґрсетілетін ќызметті берушініѕ,
халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ жјне (немесе) олардыѕ ќызметкерлерініѕ
шешімдеріне, јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібі
11. Мемлекеттік кґрсетілген ќызметті берушініѕ жјне (немесе) оныѕ лауазымды
адамдарыныѕ шешімдеріне, јрекетіне (јрекетсiздiгіне) шаєымданєан жаєдайда, шаєым
www.mks.gov.kz интернет-ресурсында орналасќан немесе Астана ќаласы, Орынбор кґшесi,
8, «Министрлiктер їйi» єимараты, 15-кiреберiс мекенжайы, бойынша кґрсетілетін ќызметті
беруші басшысыныѕ атына жазбаша нысанда берiледi.
Шаєым жазбаша нысанда пошта арќылы немесе кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ
кеѕсесi арќылы ќолма-ќол берiледi.
Кґрсетілетін ќызметті алушымен ќол ќойылєан шаєымда:
1) жеке тўлєа їшін - тегі, аты, жґні (бар болєан жаєдайда) пошталыќ мекен-жайы;
2) заѕды тўлєа їшін – атауы, пошталыќ мекен-жайы, шыєыс номері жјне мерзімі
кґрсетіледі.
Шаєымныѕ кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде ќўжаттыѕ тіркелуі (мґртаѕба,
кiрiс нґмiрi мен кїнi), шаєымды ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты, жґнi мен тегi (бар болєан
жаєдайда), берiлген шаєымєа жауап алу мерзiмi мен орны кґрсетiлуі оныѕ ќабылдаєанын
растау болып табылады.
ХЌО ќызметкері дўрыс ќызмет кґрсетпеген жаєдайда, шаєым ХЌО филиалыныѕ,
бґлімініѕ басшысыныѕ атына www.con.gov.kz интернет-ресурсында кґрсетілген
мекенжайлары мен телефондары арќылы беріледі.
ХЌО-на ќолма-ќол жјне пошта арќылы тїскен шаєымы ќабылданєанын растау оныѕ
тіркелгені (шаєымныѕ екінші нўсќасында немесе ќосымша ўсыныс хатќа мґртабан, кіріс
нґмірі жјне тіркелген кїні енгізілуі) болып табылады.
Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ кґрсетілетін ќызметті берушініѕ, Министрліктіѕ
немесе ХЌО мекенжайына келіп тїскен шаєымы оныѕ тіркелген кїнінен бастап 5 (бес)
жўмыс кїні ішінде ќаралуєа тиіс.
Шаєымды ќарау нјтижелері туралы дјлелді жауабы кґрсетілетін ќызметті алушыєа
пошта байланысы арќылы жіберіледі не кґрсетілетін ќызметті берушініѕ немесе ХЌО
кеѕсесінде ќолма-ќол беріледі.
Сондай-аќ кґрсетілетін ќызметті беруші, ХЌО ќызметкерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне)
шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты Мемлекеттік ќызметтерді кґрсету мјселелері
жґніндегі бірыѕєай байланыс орталыєыныѕ: 1414 телефоны немесе портал арќылы алуєа

болады.
Шаєым портал арќылы жiберiлген кезде кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа «жеке
кабинеттен» ґтiнiш туралы аќпарат ќолжетiмдi болады, бўл аќпарат кґрсетiлетiн ќызметтi
берушi ґтiнiштi ґѕдеу барысында (жеткiзiлгенi, тiркелгенi, орындалєаны туралы белгiлер,
шаєымды ќарау туралы немесе ќараудан бас тарту туралы жауап) жаѕартылып отырады.
Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда, кґрсетілетін
ќызметті алушы мемлекеттік ќызметтер кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау жґніндегі
ујкілетті органєа шаєыммен жїгіне алады.
Мемлекеттік ќызметтер кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау жґніндегі ујкілетті
органныѕ мекенжайына келіп тїскен кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ шаєымы оныѕ
тіркелген кїнінен бастап 15 (он бес) жўмыс кїні ішінде ќаралуєа жатады.
12. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда, кґрсетілетін
ќызметті алушы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен сотќа
жїгiнуге ќўќыєы бар.
3. Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ, оныѕ iшiнде электрондыќ нысанда жјне халыќќа
ќызмет кґрсету орталыќтары арќылы кґрсетілетін ќызметтіѕ ерекшелiктерiн
ескеріле отырып ќойылатын ґзге талаптар
13. Заѕнамамен белгіленген тјртіппен толыќ жјне ішінара ќабілетінен немесе ґзіне-ґзі
ќызмет кґрсету, ґздігінен жїруді жїзеге асыру, баєдарлау мїмкіндігінен айырылєан
ќызметті алушыларєа мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті кґрсету їшін ќўжаттарды
ќабылдау Бірыѕєай байланыс-орталыєы 1414 арќылы жїгініп, тўрєылыќты жеріне
шыєумен ХЌО ќызметкерлері жїргізеді.
14. Мемлекеттік ќызметті кґрсету орындарыныѕ мекенжайлары:
1) Министрліктіѕ – www.mks.gov.kz интернет-ресурсында;
2) ХЌО-ныѕ – www.con.gov.kz интернет-ресурсында;
3) порталда орналастырылєан.
15. Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ЭЦЌ болєан жаєдайда, мемлекеттік кґрсетілетін
ќызметті электрондыќ нысанда портал арќылы алуєа мїмкіндігі бар.
16. Кґрсетілетін ќызметті алушы ќашыќтыќтан ќол жеткізу режимінде мемлекеттік
ќызметті кґрсету тјртібі мен мјртебесі туралы аќпаратты порталдаєы «жеке кабинеті»,
сондай-аќ Мемлекеттік ќызметтер кґрсету мјселелері жґніндегі бірыѕєай байланыс
орталыєы арќылы алуєа мїмкіндігі бар.
17. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету мјселелерi бойынша аныќтама ќызметтерiнiѕ
байланыс телефондары кґрсетiлетiн ќызметтi берушiніѕ интернет-ресурсында,
«Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметтер» бґлiмiнде кґрсетiлген. Мемлекеттiк ќызметтер
кґрсету мјселелерi жґнiндегi бiрыѕєай байланыс орталыєы: 1414.
«Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі
археологиялыќ жјне (немесе)
єылыми-реставрациялыќ жўмыстарды
жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке
лицензия беру» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандартына
1-ќосымша
Нысан
_________________________________
(лицензиардыѕ толыќ атауы)
кiмнен __________________________

_________________________________
(заѕды тўлєаныѕ толыќ атауы, бизнес
сјйкестендiру нґмiрi/жеке тўлєаныѕ тегi,
аты, јкесiнiѕ аты (болєан жаєдайда),
жеке сјйкестендiру нґмiрi)
Ґтiнiш
____________________________________________________________________
(ќызметтiѕ тїрiн кґрсету)
_________________________жїзеге асыруєа лицензияны берудi сўраймын.
Заѕды тўлєаныѕ мекенжайы __________________________________________
(пошталыќ индекс, облыс, ќала, аудан,
___________________________________________________________________
елдi мекен, кґше атауы, їй/єимарат (стационарлыќ їй-жай) нґмiрi)
Электрондыќ поштасы________________________________________________
Телефондары/Факс___________________________________________________
Банктiѕ есеп-шоты__________________________________________________
(шот нґмiрi, банктiѕ атауы жјне орналасќан жерi)
Ќызметтi жїзеге асыру мекенжайы(лары)______________________________
(пошталыќ индекс, облыс, ќала, аудан, елдi мекен,
___________________________________________________________________
кґше атауы,їй/єимарат (стационарлыќ їй-жай) нґмiрi)
Ќосымша__________параќта
Мыналары:
кґрсетiлген барлыќ деректердiѕ ресми деректер болып табылатыны жјне оларєа
лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беру немесе беруден бас тарту
мјселелерi бойынша кез келген аќпаратты жiберуге болатыны;
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа ќызметтiѕ лицензияланатын тїрiмен жјне (немесе) кiшi
тїрiмен айналысуєа сот тыйым салмаєаны;
ќоса берiлiп отырєан ќўжаттардыѕ барлыєы шындыќќа сјйкес келетiнi жјне жарамды
болып табылатындыєы расталады.
Заѕды тўлєа басшысы/
жеке тўлєа
_______________________
(тегi, аты, јкесiнiѕ аты
(болєан жаєдайда)

Мґр орны
________________
(болєан жаєдайда)

«Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі археологиялыќ жјне (немесе) єылымиреставрациялыќ жўмыстарды жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке лицензия беру»
мемлекеттік ќызмет стандартында кґзделген, аќпараттыќ жїйелерде ќамтылєан, заѕмен
ќорєалатын ќўпияны ќўрайтын мјліметтерді пайдалануєа келісім беремін.
Толтыру кїні:
20 __ жылєы «__» __________
(ќолы)

________________

«Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі
археологиялыќ жјне (немесе)
єылыми-реставрациялыќ жўмыстарды
жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке
лицензия беру» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандартына
2-ќосымша
Нысан
Бiлiктiлiк талаптарына сјйкестігі туралы мјлiметтер
(заѕды тўлєа їшін)
Тарих жјне мјдениет ескерткіштеріндегі _______________________
(археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялау)
жўмыстарын жїзеге асыру ќызметін лицензиялау кезінде заѕды тўлєаларєа ќойылатын
бiлiктiлiк талаптарына сјйкестікті растайтын єылыми жетекшілер туралы мјліметтер.
Єылыми жетекшілер туралы деректер:
1)_________________________________________________________________;
(тегі, аты, јкесініѕ аты)
___________________________________________________________________;
(єылыми дјрежесі, мамандыєы жјне біліктілігі)
___________________________________________________________________;
(жоєарєы білімі туралы дипломыныѕ нґмірі, берілген уаќыты, мамандыєыныѕ жјне
біліктілігініѕ атауы, дипломды берген оќу орныныѕ атауы)
2) тарих жјне мјдениет ескерткіштерін _____________________________
(археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялау) саласындаєы еѕбек ґтілі:
___________________________________________________________________;
(жўмыс орны, атќаратын лауазымы, жўмысќа ќабылдануы туралы бўйрыќтыѕ немесе жеке
еѕбек шартыныѕ нґмiрi жјне кїнi, жўмыстан босату туралы бўйрыќтыѕ немесе бўзу туралы
шарттыѕ нґмірі жјне кїні)
3) _____________________________ саласындаєы жобалар туралы аќпарат:
(археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставарациялау жўмыстары)
____________________________________________________________________
(жобаныѕ атауы, жылы, объектініѕ аты жјне орналасќан жері, орындалєан жўмыс туралы
ќысќаша аќпарат)
Жетекші _____________________________ Мґр їшін орын ______________
(заѕды тўлєаныѕ атауы,
(ќолы)
тегі, атауы, јкесініѕ аты (бар болєан жаєдайда)
Толтырылєан кїні: « » __________ 20 __ жыл
«Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі
археологиялыќ жјне (немесе)
єылыми-реставрациялыќ жўмыстарды
жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке
лицензия беру» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандартына
3-ќосымша
Нысан

Бiлiктiлiк талаптарына сјйкестігі туралы мјлiметтер
(жеке тўлєа їшін)
Тарих жјне мјдениет ескерткіштеріндегі _______________________
(археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялау)
жўмыстарын жїзеге асыру ќызметін лицензиялау кезінде заѕды тўлєаларєа ќойылатын
бiлiктiлiк талаптарына сјйкестікті растайтын мјліметтер.
Жеке тўлєаныѕ жеке деректері:
1)_________________________________________________________________;
(тегі, аты, јкесініѕ аты)
___________________________________________________________________;
(єылыми дјрежесі, мамандыєы жјне біліктілігі)
___________________________________________________________________;
(жоєарєы білімі туралы дипломыныѕ нґмірі, берілген уаќыты, мамандыєыныѕ жјне
біліктілігініѕ атауы, дипломды берген оќу орныныѕ атауы)
2) тарих жјне мјдениет ескерткіштерін _____________________________
(археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялау) саласындаєы еѕбек ґтілі:
___________________________________________________________________;
(жўмыс орны, атќаратын лауазымы, жўмысќа ќабылдануы туралы бўйрыќтыѕ немесе жеке
еѕбек шартыныѕ нґмiрi жјне кїнi, жўмыстан босату туралы бўйрыќтыѕ немесе бўзу туралы
шарттыѕ нґмірі жјне кїні)
3)_____________________________ саласындаєы жобалар туралы аќпарат:
(археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставарациялау жўмыстары)
___________________________________________________________________
(жобаныѕ атауы, жылы, объектініѕ аты жјне орналасќан жері, орындалєан жўмыс туралы
ќысќаша аќпарат)
Жеке тўлєа __________________________ Мґр їшін орын ______________
(жеке тўлєаныѕ атауы,
(ќолы)
(бар болєан жаєдайда)
тегі, атауы, јкесініѕ аты (бар болєан жаєдайда)
Толтырылєан кїні: « » __________ 20 __ жыл
«Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі
археологиялыќ жјне (немесе)
єылыми-реставрациялыќ жўмыстарды
жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке
лицензия беру» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандартына
4-ќосымша
Нысан
Бiлiктiлiк талаптарына сјйкестігі туралы мјлiметтер
(заѕды тўлєа їшін)
Тарих жјне мјдениет ескерткіштеріндегі _______________________
(археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялау)
жўмыстарын жїзеге асыру ќызметін лицензиялау кезінде заѕды тўлєаларєа ќойылатын
бiлiктiлiк талаптарына сјйкестікті растайтын мамандандырылєани жабдыќтар туралы
мјліметтер:

1)_________________________________________________________________;
(мамандандырылєан жабдыќтардыѕ атауы жјне моделі, мамандандырылєан жабдыќтарды
сатып алу/сату/жалдау шартыныѕ нґмірі жјне жасалєан кїні, шарт жасалєан заѕды жјне
(немесе) жеке тўлєаныѕ атауы)
2)________________________________________________________________.
Жетекші _____________________________ Мґр їшін орын ______________
тўлєаныѕ атауы,
(ќолы)
тегі, атауы, јкесініѕ аты
(бар болєан жаєдайда)

(заѕды

Толтырылєан кїні: « » __________ 20 __ жыл
«Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі
археологиялыќ жјне (немесе)
єылыми-реставрациялыќ жўмыстарды
жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке
лицензия беру» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандартына
5-ќосымша
Нысан
Бiлiктiлiк талаптарына сјйкестігі туралы мјлiметтер
(жеке тўлєа їшін)
Тарих жјне мјдениет ескерткіштеріндегі _______________________
(археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялау)
жўмыстарын жїзеге асыру ќызметін лицензиялау кезінде заѕды тўлєаларєа ќойылатын
бiлiктiлiк талаптарына сјйкестікті растайтын мамандандырылєани жабдыќтар туралы
мјліметтер:
1)__________________________________________________________________;
(мамандандырылєан жабдыќтардыѕ атауы жјне моделі, мамандандырылєан жабдыќтарды
сатып алу/сату/жалдау шартыныѕ нґмірі жјне жасалєан кїні, шарт жасалєан заѕды жјне
(немесе) жеке тўлєаныѕ атауы)
2)_________________________________________________________________.
Жеке тўлєа __________________________ Мґр їшін орын ______________
(жеке тўлєаныѕ атауы, (бар болєан жаєдайда) (ќолы)
тегі, атауы, јкесініѕ аты (бар болєан жаєдайда)
Толтырылєан кїні: « » __________ 20 __ жыл
«Тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі
археологиялыќ жјне (немесе)
єылыми-реставрациялыќ жўмыстарды
жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке
лицензия беру» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандартына
6-ќосымша
Нысан

_________________________________
(тегі, аты, јкесініѕ аты (болєан жаєдайда),
кґрсетілетін ќызметті алушы ўйымныѕ атауы)
__________________________________
(кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ мекенжайы)
Ќўжаттарды ќабылдаудан бас тарту туралы ќолхат
«Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы» 2013 жылєы 15 cјуірдегі Ќазаќстан
Республикасыныѕ Заѕы 20-бабыныѕ 2 тармаєын басшылыќќа ала отырып, «Халыќќа
ќызмет кґрсету орталыєы» РМК филиалыныѕ №__ бґлімі (мекенжайы кґрсетілсін) «Тарих
жјне мјдениет ескерткiштерiндегі археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялыќ
жўмыстарды жїзеге асыру жґнiндегi ќызметке лицензия беру» мемлекеттік ќызметін
кґрсетуге ќўжаттарды ќабылдаудан Сіздіѕ мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартында
кґзделген тізбеге сјйкес ќўжаттар топтамасын толыќ ўсынбауыѕызєа байланысты бас
тартады, атап айтќанда:
жоќ ќўжаттардыѕ атауы:
1) ______________________________;
2) ______________________________;
3) ______________________________.
ўсынбауыѕызєа байланысты бас тартады.
Осы ќолхат јр тарапќа бір-бірден 2 данада жасалды.
ХЌО ќызметкері: ______________________________ ________________
(тегі, аты, јкесініѕ аты (болєан жаєдайда) (ќолы)
Орындаушы: _____________________________
_______________
(тегі, аты, јкесініѕ аты (болєан жаєдайда)
(ќолы)
Телефоны: ____________________
Алды: _________________________________
_______________
(кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ
(ќолы)
тегі, аты, јкесініѕ аты (болєан жаєдайда)
20__ жылєы «___» _________
Ќазаќстан Республикасы
Мјдениет жјне спорт министрініѕ
2015 жылєы 22 сјуірдегі
№ 146 бўйрыєына
3-ќосымша
«Жеке жјне (немесе) заѕды тўлєалардыѕ объектiлердi Ўлттыќ мјдени игiлiк
объектiлерiнiѕ мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу туралы ќолдаухаттарын ќарау»
мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандарты
1. Жалпы ережелер
1. «Жеке жјне (немесе) заѕды тўлєалардыѕ объектiлердi Ўлттыќ мјдени игiлiк
объектiлерiнiѕ мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу туралы ќолдаухаттарын ќарау» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызметi (бўдан јрi – мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет).
2. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартын Ќазаќстан Республикасы Мјдениет

жјне спорт министрлiгi (бўдан јрi - Министрлiк) јзiрледi.
3. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет Министрлiкпен (бўдан јрi – кґрсетiлетiн ќызметтi
берушi) кґрсетiледi.
Ќолдаухатты ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижесін беру
кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесі арќылы жїзеге асырылады.
2. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету тјртiбi
4. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету мерзiмi:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге ќўжаттар топтамасы тапсырылєан кезден бастап – 10
(он) жўмыс кїнi;
2) ќўжаттар топтамасын тапсыру їшiн кїтудiѕ рўќсат берiлетiн еѕ ўзаќ уаќыты – 30
(отыз) минут;
3) ќызмет кґрсетудiѕ рўќсат берiлетiн еѕ ўзаќ уаќыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет нысаны: ќаєаз тїрiнде.
6. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет нјтижесi – объектiге айрыќша режимдi уаќытша
беру туралы шешiм.
Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ нјтижесiн беру нысаны: ќаєаз тїрiнде.
7. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет жеке жјне заѕды тўлєаларєа (бўдан јрi –
кґрсетiлетiн ќызметтi алушы) тегiн кґрсетiледi.
8. Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiде – Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына
сјйкес демалыс жјне мереке кїндерiнен басќа, дїйсенбiден бастап жўманы ќоса алєанда,
саєат 13.00-ден 14.30-єа дейiн тїскi їзiлiспен саєат 9.00-ден 18.30-єа дейiн.
Ќолдаухатты ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижелерін беру, саєат
13.00-ден 14.30-єа дейiн тїскi їзiлiспен саєат 9.00-ден 17.30-єа дейiн жїзеге асырылады.
Мемлекеттiк ќызмет алдын ала жазылусыз жјне жеделдетiлген ќызмет кґрсетусiз,
кезек кїту тјртiбiмен кґрсетiледi.
9. Кґрсетілетін ќызметті алушы (немесе ујкілетті ґкiлдiѕ сенімхаты болєан жаєдайда)
жїгінген кезде мемлекеттік ќызметті кґрсету їшін ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі:
1) жеке басын кујландыратын ќўжат жјне (немесе) заѕды тўлєаныѕ сенімхат немесе
нотариалды кујландырылєан сенімхат (жеке тўлєаєа) - кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ
ґкiлi жїгінген кезде (жеке басын сјйкестендіру їшін талап етіледі);
2) осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартына ќосымшаєа сјйкес нысан
бойынша ќолдаухат;
3) объектiнiѕ беткi жаєы мен керi жаєы суреттелген А-5 форматындаєы екi фотосуретi.
Ќолдаухаттыѕ кґшiрмесiнде ќўжаттар топтамасыныѕ ќабылданєан уаќыты мен кїнiн
кґрсете отырып, кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде тiркеу туралы белгi
ќолдаухаттыѕ ќабылданєанын растау болып табылады.
3. Орталыќ мемлекеттiк органдардыѕ, сондай-аќ кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ
жјне (немесе) олардыѕ лауазымды адамдарыныѕ мемлекеттiк ќызметті кґрсету
мјселелерi бойынша шешiмдерiне, јрекеттерiне (јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртiбi
10. Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ жјне (немесе) оныѕ лауазымды адамдарыныѕ
мемлекеттiк ќызметті кґрсету мјселелерi бойынша шешiмдерiне, јрекеттерiне
(јрекетсiздiгiне) шаєымданєан жаєдайда, Министрліктіѕ www.mks.gov.kz интернетресурсында орналасќан немесе 010000, Астана ќаласы, Орынбор кґшесi, 8,
«Министрлiктер їйi» єимараты, 15-кiреберiс мекенжайы, бойынша кґрсетілетін ќызметті
беруші басшысыныѕ атына жазбаша нысанда берiледi.
Шаєым жазбаша нысанда пошта арќылы немесе кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ
кеѕсесi арќылы ќолма-ќол берiледi.
Кґрсетілетін ќызметті алушымен ќол ќойылєан шаєымда:

1) жеке тўлєаныѕ – тегі, аты, јкесініѕ аты (болєан жаєдайда), почталыќ мекенжайы;
2) заѕды тўлєаныѕ – атауы, почталыќ мекенжайы, шыєыс нґмірі мен кїні кґрсетіледі.
Шаєымныѕ кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде шаєымды ќабылдаєан адамныѕ
тегi мен аты-жґнi, берiлген шаєымєа жауап алу мерзiмi мен орны кґрсетiле отырып
тiркелуi (мґртаѕба, кiрiс нґмiрi мен кїнi) шаєымныѕ ќабылданєанын растау болып
табылады.
Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ мекенжайына келiп тїскен кґрсетiлетiн ќызметтi
алушыныѕ шаєымы тiркелген кїнiнен бастап бес жўмыс кїнi iшiнде ќаралуєа жатады.
Шаєымды ќарау нјтижелерi туралы дјлелдi жауап кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа пошта
арќылы жiберiледi не кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде ќолма-ќол берiледi.
Сондай-аќ, кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ ќызметкерініѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне)
шаєымдану тјртiбi туралы мемлекеттiк ќызметтер кґрсету мјселелерi бойынша аќпаратты
бiрыѕєай байланыс орталыєыныѕ: 1414 телефоны арќылы алуєа болады.
Кґрсетiлген мемлекеттiк ќызмет нјтижелерiмен келiспеген жаєдайда, кґрсетiлетiн
ќызметтi алушы мемлекеттiк ќызметтер кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау жґнiндегi
ујкiлеттi органєа шаєыммен жїгiне алады.
Мемлекеттiк ќызметтер кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау жґнiндегi ујкiлеттi
органныѕ мекенжайына келiп тїскен шаєым тiркелген кїнiнен бастап он бес жўмыс кїнi
iшiнде ќаралуєа жатады.
11. Кґрсетiлген мемлекеттiк ќызмет нјтижелерiмен келiспеген жаєдайларда,
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген
тјртiппен сотќа жїгiнуге ќўќыєы бар.
4. Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ, оныѕ iшiнде электрондыќ нысанда кґрсетудiѕ
ерекшелiктерiн ескере отырып, ќойылатын ґзге талаптар
12. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті берушіге мїмкіндігі шектеулі кґрсетілетін
ќызметті алушы ґтініш берген жаєдайда мемлекеттік ќызмет кґрсету ерекшеліктері:
єимарат мїмкіндігі шектеулі адамдардыѕ кіруіне арналєан пандустармен жабдыќталєан.
13. Мемлекеттiк ќызмет кґрсетiлетiн орындардыѕ мекенжайлары Министрлiктiѕ
www.mks.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметтер» бґлiмiнде
орналастырылєан.
14. Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ мемлекеттік ќызметті кґрсетудіѕ тјртібі мен
мјртебесі жґніндегі мемлекеттік ќызметтер кґрсету мјселелері жґніндегі бірыѕєай
байланыс орталыєы арќылы ќашыќтыќтан ќол жеткізу режимінде алуєа мїмкіндігі бар.
15. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету мјселелерi бойынша аныќтама ќызметтерiнiѕ
байланыс телефондары www.mks.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттiк кґрсетiлетiн
ќызметтер» бґлiмiнде кґрсетiлген. Мемлекеттiк ќызметтер кґрсету мјселелерi жґнiндегi
бiрыѕєай байланыс орталыєы: 1414.
«Жеке жјне (немесе) заѕды
тўлєалардыѕ объектiлердi Ўлттыќ
мјдени игiлiк объектiлерiнiѕ
мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу туралы
ќолдаухаттарын ќарау» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандартына
ќосымша
Нысан
_____________________________________
(кґрсетiлетiн ќызмет берушiнiѕ толыќ атауы)

_____________________________________
(кґрсетiлетiн ќызмет берушi басшысыныѕ
тегі, аты, јкесініѕ аты (болєан жаєдайда))
Ќолдаухат
Объектiнi Ўлттыќ мјдени игiлiк объектiлерiнiѕ мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзудi
сўраймын
Объектiнiѕ толыќ атауы: ____________________________________________
Объектiнiѕ орналасќан жерi:_________________________________________
Объектiнiѕ сипаттамасы:_____________________________________________
(ќысќа сипаттамасы)
Объектiнiѕ жасалєан кїні ___________________________________________
Объектiнiѕ мјліметтері _____________________________________________
(материалдыѕ атауы, ќґлемі, салмаєы, саны)
Объектiнiѕ шыєу тегі _______________________________________________
Объектiнiѕ орналасќан жері__________________________________________
Кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ деректемелерi:_______________________
(заѕды тўлєа їшiн – заѕды мекенжайы, мемлекеттiк тiркеу (ќайта тiркеу) туралы кујлiгiнiѕ
(аныќтаманыѕ) нґмiрi мен кїнi; жеке тўлєа їшiн – заѕды мекенжайы, дара кјсiпкер ретiнде
мемлекеттiк тiркеу (ќайта тiркеу) туралы кујлiгiнiѕ нґмiрi мен уаќыты)
Ќолдаухаттыѕ берiлген уаќыты:_______________________________________
Кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ мјліметтері _________________________
(тегі, аты, јкесініѕ аты (болєан жаєдайда)) (ќолы)
Мґр їшін орны
(заѕды тўлєа їшін)
Ќазаќстан Республикасы
Мјдениет жјне спорт министрініѕ
2015 жылєы 22 сјуірдегі
№ 146 бўйрыєына
4-ќосымша
«Мјдени ќўндылыќтарды уаќытша јкету ќўќыєына кујлiк беру» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызмет стандарты
1. Жалпы ережелер
1. «Мјдени ќўндылыќтарды уаќытша јкету ќўќыєына кујлiк беру» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызметi (бўдан јрi – мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет).
2. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартын Ќазаќстан Республикасы Мјдениет
жјне спорт министрлiгi (бўдан јрi - Министрлiк) јзiрледi.
3. Мемлекеттiк ќызмет облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ жергiлiктi
атќарушы органдарынымен (бўдан јрi – кґрсетiлетiн ќызметтi берушi) кґрсетiледi.
Ґтінішті ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижеcін беру:
1) кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесі;
2) www.elicense.kz, www.e.gov.kz «электрондыќ їкiмет» веб-порталы (бўдан јрi –
портал) арќылы жїзеге асырылады.

2. Мемлекеттiк ќызметтi кґрсету тјртiбi
4. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету мерзiмi:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге ќўжаттар топтамасы тапсырылєан кезден бастап,
сондай-аќ порталєа жїгiнген кезде – 10 (он) жўмыс кїнi;
2) ќўжаттар топтамасын тапсыру їшiн кїтудiѕ рўќсат берiлетiн еѕ ўзаќ уаќыты – 15 (он
бес) минут;
3) ќызмет кґрсетудiѕ рўќсат берiлетiн еѕ ўзаќ уаќыты – 10 (он) минут.
Кґрсетілетін ќызметті беруші кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ ќўжаттарын алєан
кезден бастап екі жўмыс кїн ішінде ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќтыєын тексеруге
міндетті.
Ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќ еместігі аныќталєан жаєдайда, кґрсетілетін ќызметті
беруші кґрсетілген мерзімде ґтінішті одан јрі ќараудан жазбаша ујжді тїрде бас тартады.
5. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет нысаны: электрондыќ нысан (iшiнара
автоматтандырылєан).
6. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет нјтижесi: мјдени ќўндылыќтарды уаќытша јкету
ќўќыєына кујлiк (бўдан јрi – кујлiк).
Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ нјтижесiн беру нысаны: электрондыќ нысан.
Кујлiктi ќаєаз жеткiзгiште алуєа ґтiнiш бiлдiрiлген жаєдайда, мемлекеттiк ќызмет
кґрсету нјтижесi электрондыќ форматта ресiмделiп, басып шыєарылады жјне кґрсетiлетiн
ќызметтi берушiнiѕ мґрiмен кујландырылады.
7. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет жеке жјне заѕды тўлєаларєа (бўдан јрi –
кґрсетiлетiн ќызметтi алушы) тегiн кґрсетiледi.
8. Жўмыс кестесi:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiде – кґрсетілетін ќызметті беруші Ќазаќстан
Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сјйкес демалыс жјне мереке кїндерінен басќа,
дїйсенбіден бастап жўманы ќоса алєанда саєат 9.00-ден 18.30-ге дейін, тїскі їзіліс саєат
13.00-ден 14.30-ге дейін.
Ґтінішті ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижелерін беру, саєат 13.00ден 14.30-єа дейiн тїскi їзiлiспен саєат 9.00-ден 17.30-єа дейiн жїзеге асырылады.
Мемлекеттiк ќызмет алдын ала жазылусыз жјне жеделдетiлген ќызмет кґрсетусiз,
кезек кїту тјртiбiмен, кґрсетiледi;
2) порталда – тјулiк бойы, жґндеу жўмыстарын жїргiзуге байланысты техникалыќ
їзiлiстердi ќоспаєанда (кґрсетілетін ќызметті алушы Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек
заѕнамасына сјйкес жўмыс уаќыты аяќталєаннан кейін, демалыс жјне мереке кїндері
жїгінген кезде мемлекеттік ќызмет кґрсетуге ґтініштер мен мемлекеттік ќызмет кґрсету
нјтижелерін беру келесі жўмыс кїнінде жїзеге асырылады).
9. Кґрсетілетін ќызметті алушы (не оныѕ ујкілетті ґкiлi) жїгінген кезде мемлекеттік
ќызметті кґрсету їшін ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге:
жеке басын кујландыратын ќўжат жјне (немесе) заѕды тўлєаныѕ сенімхат немесе
нотариалды кујландырылєан сенімхат (жеке тўлєаєа) - кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ
ґкiлi жїгінген кезде (жеке басын сјйкестендіру їшін талап етіледі);
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартына ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша
ґтiнiш;
мјдени ќўндылыќтарєа меншiк ќўќыєын растайтын ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi;
ќабылдаушы тараптыѕ мјдени ќўндылыќтардыѕ маќсаттары мен болу талаптары
туралы шарттыѕ кґшiрмесi;
мјдени ќўндылыќтардыѕ беткi жаєы мен керi жаќтары суреттелген А-5 форматындаєы
екi фотосуретi;
заѕды тўлєалар їшiн – уаќытша јкету кезеѕiне мјдени ќўндылыќтардыѕ саќталуы їшiн
белгiлi бiр адамєа жауапкершiлiк жїктеу туралы ўйым басшысыныѕ бўйрыєы;

сараптауєа жататын мјдени ќўндылыќтар ретiнде ќаралатын заттар;
2) порталєа:
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ электрондыќ цифрлыќ ќолымен кујландырылєан
электрондыќ ќўжат нысанындаєы сўрау салуы;
мјдени ќўндылыќтарєа меншiк ќўќыєын растайтын ќўжаттардыѕ электрондыќ
кґшiрмесi;
ќабылдаушы тараптыѕ мјдени ќўндылыќтардыѕ маќсаттары мен болу талаптары
туралы шартыныѕ электрондыќ кґшiрмесi;
мјдени ќўндылыќтардыѕ беткi жјне керi жаќтары суреттелген А-5 форматындаєы
электрондыќ фотосуретi;
заѕды тўлєалар їшiн – сўрау салуєа ќоса тiркелетiн, уаќытша јкету кезеѕiне мјдени
ќўндылыќтардыѕ саќталуы їшiн белгiлi бiр адамєа жауапкершiлiк жїктеу туралы ўйым
басшысыныѕ бўйрыєыныѕ электрондыќ кґшiрмесi;
кґрсетiлетiн ќызметтi алушы сараптамаєа жататын мјдени ќўндылыќтар ретiнде
ќаралатын заттарды (кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге ќолма-ќол ўсынады).
Жеке басын кујландыратын, заѕды тўлєа ретiнде мемлекеттiк тiркеу (ќайта тiркеу)
туралы, дара кјсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы ќўжаттардыѕ мемлекеттiк
электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын мјлiметтерiн кґрсетiлетiн ќызметтi
берушi «электрондыќ їкiмет» шлюзі арќылы тиiстi мемлекеттiк аќпараттыќ жїйелерден
алады.
Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге ўсынылєан заттар ќабылдау жјне ґткiзу журналында
белгіленеді. Сараптама ґткізілген кейін ўсынылєан заттарды ќабылдау жјне ґткiзу
журналына белгi ќоюмен кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа ќайтарылады.
Кґрсетiлетiн ќызметтi алушы барлыќ ќажеттi ќўжаттарды тапсырєан кезде:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге – ґтiнiштiѕ кґшiрмесiнде ќўжаттар топтамасын
ќабылдаудыѕ кїнi мен уаќыты кґрсетiле отырып, кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ
кеѕсесiнде тiркеу туралы белгi ґтiнiштiѕ ќаєаз жеткiзгiште ќабылданєанын растау болып
табылады;
2) портал арќылы – «жеке кабинетiнде» кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ ґтініштер
тарихында мемлекеттiк ќызметтi кґрсету їшiн сўрау салуды ќабылдау туралы мјртебе
кґрсетiле отырып.
3. Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ жјне (немесе) оныѕ лауазымды адамдарыныѕ
мемлекеттiк ќызметтi кґрсету мјселелерi бойынша шешiмдерiне, јрекеттерiне
(јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртiбi
10. Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ жјне (немесе) оныѕ лауазымды адамдарыныѕ
мемлекеттiк ќызмет мјселелерi бойынша јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєымданєан
жаєдайда: шаєым Министрлiктіѕ www.mks.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызметтер» бґлiмiнде кґрсетiлген мекенжай бойынша кґрсетiлетiн ќызметтi
берушiнiѕ басшысыныѕ атына не облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ,
астананыѕ тиiстi жергiлiктi атќарушы органы басшысыныѕ атына берiледi.
Шаєым жазбаша нысанда пошта арќылы немесе кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ
немесе облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ тиiстi жергiлiктi
атќарушы органдарыныѕ кеѕселерi арќылы ќолма-ќол тапсырылады.
Кґрсетілетін ќызметті алушымен ќол ќойылєан шаєымда:
1) жеке тўлєаныѕ – тегі, аты, јкесініѕ аты (болєан жаєдайда), почталыќ мекенжайы;
2) заѕды тўлєаныѕ – атауы, почталыќ мекенжайы, шыєыс нґмірі мен кїні кґрсетіледі.
Шаєымныѕ кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ немесе облыстардыѕ, республикалыќ
маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ тиiстi жергiлiктi атќарушы органдарыныѕ кеѕсесiнде
тiркелуi (мґртаѕба, кiрiс нґмiрi мен кїнi) шаєымныѕ ќабылданєанын растау болып
табылады.

Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ немесе облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар
ќаланыѕ, астананыѕ тиiстi жергiлiктi атќарушы органдарыныѕ мекенжайына келiп тїскен
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ шаєымы оныѕ тiркелген кїнiнен бастап бес жўмыс кїн
iшiнде ќаралуєа жатады.
Шаєымды ќарау нјтижелерi туралы дјлелдi жауап кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа
пошта арќылы жiберiледi не кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ немесе облыстардыѕ,
республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ тиiстi жергiлiктi атќарушы органдарыныѕ
кеѕсесiнде ќолма-ќол берiледi.
Сондай-аќ, кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ ќызметкерініѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне)
шаєымдану тјртiбi туралы мемлекеттiк ќызметтер кґрсету мјселелерi бойынша аќпаратты
бiрыѕєай байланыс орталыєыныѕ телефоны: 1414 немесе портал арќылы алуєа болады.
Шаєым портал арќылы жiберiлген кезде, кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа «жеке
кабинеттен» ґтiнiш туралы аќпарат ќолжетiмдi болады, бўл аќпарат кґрсетiлетiн ќызметтi
берушi ґтiнiштi ґѕдеу барысында (жеткiзiлгенi, тiркелгенi, орындалєаны туралы белгiлер,
шаєымды ќарау туралы немесе ќараудан бас тарту туралы жауап) жаѕартылып отырады.
Кґрсетiлген мемлекеттiк ќызмет нјтижелерiмен келiспеген жаєдайда, кґрсетiлетiн
ќызметтi алушы мемлекеттiк ќызметтер кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау жґнiндегi
ујкiлеттi органєа шаєыммен жїгiне алады.
Мемлекеттiк ќызметтер кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау жґнiндегi ујкiлеттi
органныѕ мекенжайына келiп тїскен шаєым тiркелген кїнiнен бастап он бес жўмыс кїнi
iшiнде ќарауєа жатады.
11. Кґрсетiлген мемлекеттiк ќызмет нјтижелерiмен келiспеген жаєдайларда,
кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген
тјртiппен сотќа жїгiнуге ќўќыєы бар.
4. Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ, оныѕ iшiнде электрондыќ нысанда кґрсетудiѕ
ерекшелiктерiн ескере отырып, ќойылатын ґзге талаптар
12. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті берушіге мїмкіндігі шектеулі кґрсетілетін
ќызметті алушы ґтініш берген жаєдайда мемлекеттік ќызмет кґрсету ерекшеліктері:
єимарат мїмкіндігі шектеулі адамдардыѕ кіруіне арналєан пандустармен жабдыќталєан.
13. Мемлекеттiк ќызмет кґрсететiн орындардыѕ мекенжайлары Министрлiктiѕ
www.mks.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметтер» бґлiмiнде
орналастырылєан.
14. Кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ мемлекеттiк ќызметтi электрондыќ цифрлыќ ќолы
болєан жаєдайда, электрондыќ нысанда портал арќылы алу мїмкiндiгi бар.
15. Кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ мемлекеттiк ќызметтi кґрсетудiѕ тјртiбi мен
мјртебесi жґнiндегi аќпаратты порталдыѕ «жеке кабинетi» арќылы, сондай-аќ мемлекеттiк
ќызметтер кґрсету мјселелерi жґнiндегi бiрыѕєай байланыс орталыєы арќылы
ќашыќтыќтан ќол жеткiзу режимiнде алуєа мїмкiндiгi бар.
16. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету мјселелерi бойынша аныќтама ќызметтерiнiѕ
байланыс телефондары Министрлiктiѕ www.mks.gov.kz интернет-ресурсында,
«Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметтер» бґлiмiнде кґрсетiлген. Мемлекеттiк ќызметтер
кґрсету мјселелерi жґнiндегi бiрыѕєай байланыс орталыєы: 1414.
Мјдени ќўндылыќтарды уаќытша
јкету ќўќыєына кујлiк беру»
мемлекеттiк кґрсетiлген
ќызмет стандартына
ќосымша

Нысан
________________________________
(облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќала мен
_____________________________________
астананыѕ жергілікті атќарушы органы)
_____________________________________
_____________________________________
(тегі, аты, јкесініѕ аты (болєан жаєдайда)
немесе заѕды тўлєаныѕ атауы)
ҐТІНІШ
Мјдени ќўндылыќтарды уаќытша јкету ќўќыєына кујлік беруіѕізді сўраймыз
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
(атауы, сипаттама, саны)
Јкету маќсаты: _____________________________________________________
(орналасќан жері жјне елдіѕ атауы)
____________________________________________________________________
Ґтініш берушініѕ деректері: ________________________________________
(туылєан кїні, азаматтыєы, тґлќўжат немесе жеке кујлігініѕ №,
____________________________________________________________________
оныѕ берілген кїні, тўратын жері, байланыс телефондары немесе заѕды тўлєаныѕ
деректемелері)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
«Мјдени ќўндылыќтарды уаќытша јкету ќўќыєына кујлiк беру» мемлекеттiк кґрсетiлетiн
ќызмет стандартымен кґзделген аќпараттыќ жїйелердегi мемлекет ќорєайтын ќўпия болып
табылатын аќпараттарды пайдалануєа келiсiм беремiн.
Ґтініш берушініѕ ќолы _________

Кїні ___________
Мґр їшін орны
(заѕды тўлєа їшін)
Ќазаќстан Республикасы
Мјдениет жјне спорт министрініѕ
2015 жылєы 22 сјуірдегі
№ 146 бўйрыєына
5-ќосымша

«Жергiлiктi маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде
єылыми-реставрациялау жўмыстарын жїргiзуге келiсiм беру»
мемлекеттiк кґрсетілетін ќызмет стандарты
1. Жалпы ережелер
1. «Жергiлiктi маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде єылымиреставрациялау жўмыстарын жїргiзуге келiсiм беру» мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметi
(бўдан јрi – мемлекеттiк ќызмет кґрсету).

2. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметi стандартын Ќазаќстан Республикасы Мјдениет
жјне спорт министрлiгi (бўдан јрi – Министрлiк) јзiрледi.
3. Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ
жергiлiктi атќарушы органдарыныѕ мјдениет саласы (бўдан јрi – кґрсетiлетiн ќызметтi
берушi) жїзеге асырады.
Ґтініш ќабылдау жјне мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ нјтижесiн беру:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiніѕ кеѕсесі;
2) www.egov.kz «электрондыќ їкiмет», www.elicense.kz
веб-порталдары (бўдан јрі портал) арќылы жїзеге асырылады.
2. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету тјртiбi
4. Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудіѕ мерзiмi:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге ќўжаттар топтамасы тапсырылєан кезден бастап,
сондай-аќ порталєа жїгiнген кезде – 15 (он бес) жўмыс кїнi;
2) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiде ќўжаттар топтамасын тапсыру їшiн кїтудiѕ рўќсат
берiлетiн еѕ ўзаќ уаќыты – 15 (он бес)минут;
3) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiніѕ ќызмет кґрсетудiѕ рўќсат берiлетiн еѕ ўзаќ уаќыты –
15 (он бес) минут.
Кґрсетілетін ќызметті беруші кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ќўжаттарын алєан
кезден бастап екі жўмыс кїн ішінде ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќтыєын тексеруге
міндетті.
Ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќ еместігі аныќталєан жаєдайда, кґрсетілетін ќызметті
беруші кґрсетілген мерзімде ґтінішті одан јрі ќараудан жазбаша ујжді тїрде бас тартады.
5. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету нысаны: электронды (iшiнара автоматтандырылєан)
жјне (немесе) ќаєаз.
6. Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ нјтижесi – жергiлiктi маѕызы бар тарих жјне
мјдениет ескерткiштерiнде єылыми-реставрациялау жўмыстарын жїргiзуге келiсiм хатын
беру.
Мемлекеттiк ќызмет кґрсетудiѕ нјтижесiн беру нысаны: электронды жјне ќаєаз.
Кґрсетілетін ќызметті алушы ґтінішін ќаєаз нўсќасында ўсынєан жаєдайда,
мемлекеттік ќызметті кґрсету нјтижесі электрондыќ форматта ресімделеді, басып
шыєарылады, мґрмен жјне кґрсетілетін ќызметті берушініѕ ујкілетті адамыныѕ ќолымен
кујландырылады.
Порталда мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметтiѕ нјтижесi ујкілетті органныѕ мемлекеттік
ќызмет берушініѕ электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбасы (бўдан јрi - ЭЦЌ) ќойылєан
электрондыќ ќўжат нысанында кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетiне»
жолданып, саќталады.
7. Мемлекеттiк кґрсетілетін ќызмет жеке жјне заѕды тўлєаларєа (бўдан јрі кґрсетілетін ќызметті алушы) тегiн кґрсетiледi.
8. Жўмыс кестесі:
1) кґрсетілетін ќызметті берушіге: Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына
сјйкес демалыс жјне мереке кїндерiнен басќа, дїйсенбiден бастап жўманы ќоса алєанда,
саєат 13.00-ден 14.30-єа дейiн тїскi їзiлiспен саєат 9.00-ден 17.30-єа дейiн.
Ґтініш ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижесін беру, саєат 13.00-ден
14.30-єа дейiн тїскi їзiлiсті есептемегенде, саєат 9.00-ден 17.30-єа дейiн жїзеге асырылады.
Мемлекеттiк ќызмет алдын ала жазылусыз жјне жеделдетiлген ќызмет кґрсетусiз,
кезек кїту тјртібімен кґрсетіледі;
2) порталда: тјулiк бойы, жґндеу жўмыстарын жїргiзуге байланысты техникалыќ
їзiлiстердi ќоспаєанда (кґрсетілетін ќызметті алушы Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек
заѕнамасына сјйкес жўмыс уаќыты аяќталєаннан кейін, демалыс жјне мереке кїндері
жїгінген кезде мемлекеттік ќызмет кґрсетуге ґтініштер мен мемлекеттік ќызмет кґрсету

нјтижесін беру келесі жўмыс кїнінде жїзеге асырылады).
9. Кґрсетілетін ќызметті алушы (не ујкілетті ґкілі) ґтініш білдірген кезде мемлекеттiк
ќызмет кґрсету їшін ќажеттi ќўжаттар тiзбесi:
1) кґрсетілетін ќызметті берушіге:
жеке басты кујландыратын ќўжат жјне (немесе) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ґкілі
жїгінген кезде заѕды тўлєаныѕ сенімхаты немесе нотариалдыќ кујландырылєан сенімхат
(жеке тўлєа їшін) (жеке басты сјйкестендіру їшін талап етіледі);
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартыныѕ ќосымшасына сјйкес нысан
бойынша ґтiнiш;
тарих жјне мјдениет ескерткiшi туралы мјтiндiк жјне бейнелiк аќпаратты ќамтитын
жобалау ќўжаттамасы.
2) порталєа:
осы мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызмет стандартына ќосымшаєа сјйкес электрондыќ
ќўжат нысандаєы ґтiнiш;
ґтінішке ќоса тiркелетiн, тарих жјне мјдениет ескерткiшi туралы мјтiндiк жјне бейнелiк
аќпаратты ќамтитын жобалау ќўжаттамасыныѕ электрондыќ кґшiрмесi.
Жеке басын кујландыратын, заѕды тўлєа ретiнде мемлекеттiк тiркеу (ќайта тiркеу)
туралы, жеке кјсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы ќўжаттар, єылымирестраврациялау жўмыстарын жїзеге асыру жґнiндегi лицензия туралы ќўжаттардыѕ
мемлекеттiк электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын мјлiметтерiн
кґрсетiлетiн ќызметтi берушi тиiстi мемлекеттiк аќпараттыќ жїйелерден - «электрондыќ
їкiмет» шлюзы арќылы алады.
Кґрсетілетін ќызметті алушы барлыќ ќажеттi ќўжаттарды тапсырєан кезде:
1) кґрсетiлетiн ќызметтi берушiге ґтiнiштiѕ кґшiрмесiнде ќўжаттар топтамасын
ќабылдау кїнi мен уаќыты кґрсетiле отырып, кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде
тiркеу туралы белгi, сонымен ќатар ќўжаттарды ќабылдаєан адамныѕ тегі, аты, жґні (бар
болєан жаєдайда) ґтiнiштiѕ ќаєаз жеткiзгiште ќабылданєанын растау болып табылады;
2) портал арќылы – кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ «жеке кабинетiнде» мемлекеттiк
кґрсетiлетiн ќызметтiѕ нјтижесiн алатын кїн, мемлекеттiк ќызметтi кґрсету їшiн ґтініш
ќабылдау туралы белгі кґрсетiледi.
3. Мемлекеттік ќызмет кґрсету мјселелері бойынша кґрсетілетін ќызметті берушініѕ
жјне (немесе) олардыѕ ќызметкерлерініѕ шешімдеріне, јрекетіне (јрекетсіздігіне)
шаєымдану тјртібі
10. Мемлекеттік кґрсетілген ќызметті берушініѕ жјне (немесе) оныѕ лауазымды
адамдарыныѕ шешімдеріне, јрекетіне (јрекетсiздiгіне) шаєымданєан жаєдайда, шаєым
мемлекеттік кґрсетілген ќызметті берушініѕ басшысыныѕ атына, не Министрліктіѕ:
www.mks.gov.kz интернет-ресурсындаєы «Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер» бґлімінде
орналасќан облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ жергiлiктi атќарушы
органдарыныѕ басшылыєыныѕ атына беріледі.
Шаєым жазбаша нысанда пошта арќылы не кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесі
арќылы ќолма-ќол берiледi.
Кґрсетілетін ќызметті алушымен ќол ќойылєан шаєымда:
1) жеке тўлєа їшін – тегі (бар болєан жаєдайда), аты, жґні, пошталыќ мекен-жайы;
2) заѕды тўлєа їшін – атауы, пошталыќ мекен-жайы, шыєыс нґмері жјне мерзімі
кґрсетіледі.
Шаєымныѕ кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде ќўжаттыѕ тіркелуі (мґртаѕба,
кiрiс нґмiрi мен кїнi), шаєымды ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты, жґнi мен тегi (бар болєан
жаєдайда), берiлген шаєымєа жауап алу мерзiмi мен орны кґрсетiлуі оныѕ ќабылдаєанын
растау болып табылады.
Кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ мекенжайына келiп тїскен кґрсетiлетiн ќызметтi

алушыныѕ шаєымы тiркелген кїнiнен бастап 5 (бес) жўмыс кїнi iшiнде ќаралады.
Шаєымды ќарау нјтижесi туралы дјлелдi жауап кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа пошта
арќылы жiберiледi не кґрсетiлетiн ќызметтi берушiнiѕ кеѕсесiнде ќолма-ќол берiледi.
Портал арќылы жїгiнген кезде шаєымдану тјртiбi туралы аќпаратты бiрыѕєай байланыс
орталыєыныѕ 1414 телефоны арќылы алуєа болады.
Шаєым портал арќылы жiберiлген кезде кґрсетiлетiн ќызметтi алушыєа «жеке
кабинеттен» ґтiнiш туралы аќпарат ќолжетiмдi болады, бўл аќпарат кґрсетiлетiн ќызметтi
берушi ґтiнiштi ґѕдеу барысында (жеткiзiлгенi, тiркелгенi, орындалєаны туралы белгiлер,
шаєымды ќарау туралы немесе ќараудан бас тарту туралы жауап) жаѕартылып отырады.
Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесімен келіспеген жаєдайда, кґрсетілетін
ќызметті алушы мемлекеттік ќызметтерді кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау жґнiндегi
ујкiлеттi органєа шаєыммен жїгіне алады.
Мемлекеттiк ќызметтерді кґрсету сапасын баєалау жјне баќылау жґнiндегi ујкiлеттi
органныѕ атына тїскен шаєым тіркелген кїнінен бастап 15 (он бес) жўмыс кїні ішінде
ќаралуєа жатады.
11. Кґрсетiлген мемлекеттiк ќызмет нјтижесiмен келiспеген жаєдайларда, кґрсетiлетiн
ќызметтi алушыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен
сотќа жїгiнуге ќўќыєы бар.
4. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ, оныѕ ішінде электрондыќ нысанда кґрсетілетін
ќызметтіѕ ерекшелiктерiн ескеріле отырып ќойылатын ґзге талаптар
12. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ ерекшелігі мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті
берушіге мїмкіндігі шектеулі кґрсетілетін ќызметті алушы келген жаєдайда: єимарат
мїмкіндігі шектеулі адамдардыѕ кіруіне арналєан пандустармен жабдыќталєан.
13. Мемлекеттiк ќызмет кґрсетiлетiн орынныѕ мекенжайы:
1) Министрлiктiѕ www.mks.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттiк кґрсетiлетiн
ќызметтер» бґлiмiнде;
2) порталда орналастырылєан.
14. Кґрсетiлетiн ќызметтi алушыныѕ мемлекеттiк ќызметтi ЭЦЌ болєан жаєдайда
электрондыќ нысанда портал арќылы алу мїмкiндiгi бар.
15. Кґрсетілетін ќызметті алушы ќашыќтыќтан ќол жеткізу режимінде мемлекеттік
ќызметті кґрсету тјртібі мен мјртебесі туралы аќпаратты порталдаєы «жеке кабинеті»,
сондай-аќ Мемлекеттік ќызметтер кґрсету мјселелері жґніндегі бірыѕєай байланыс
орталыєы арќылы алуєа мїмкіндігі бар.
16. Мемлекеттiк ќызмет кґрсету мјселелерi бойынша аныќтама ќызметтерiнiѕ
байланыс телефондары кґрсетiлетiн ќызметтi берушiніѕ интернет-ресурсында,
«Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметтер» бґлiмiнде кґрсетiлген. Мемлекеттiк ќызметтер
кґрсету мјселелерi жґнiндегi бiрыѕєай байланыс орталыєы: 1414.
«Жергiлiктi маѕызы бар тарих жјне
мјдениет ескерткiштерiнде
єылыми-реставрациялау жўмыстарын
жїргiзуге келiсiм беру» мемлекеттік
кґрсетілетін ќызмет стандартына
ќосымша
Нысан
Кімге____________________________
(толыќ атауы, ўйымныѕ басшысыныѕ тегі,
аты, жґні (бар болєан жаєдайда)

Кімнен___________________________
(тегі, аты, жґні (бар болєан жаєдайда)
не заѕды тўлєаныѕ атауы)
Ґтініш
«Тарихи-мјдени мўра объектілерін ќорєау жјне пайдалану туралы» Ќазаќстан
Республикасыныѕ 1992 жылєы 2 шілдедегі Заѕыныѕ
18-бабы 11-тармаєына жјне 13-бабы 5-тармаєына сјйкес єылыми-реставрациялау
жўмысын жїргізуге келісім беруді сўраймын.
Ўйым атауы:_________________________________________________________
(заѕды тўлєаныѕ (оныѕ ішінде шетелдік заѕды тўлєаныѕ) толыќ атауы, бизнессјйкестендіру нґмірі/ жеке тўлєаныѕтегі, аты, жґні (бар болєан жаєдайда)жеке
сјйкестендіру нґмірі)
Ескерткіш атауы:____________________________________________________
Ескерткіштіѕ орналасќан жері:_______________________________________
(облысы, ќаласы, ауданы, елді мекені, кґше атауы,)
Ескерткіш тїрі:_____________________________________________________
Єылыми-реставрациялау жўмыс тїрі:___________________________________
Заѕды тўлєа басшысы/жеке тўлєа
Мґр орны
(болєан жаєдайда)
_______________________________
__________________
(тегi, аты, јкесiнiѕ аты
(болєан жаєдайда)
«Жергiлiктi маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткiштерiнде єылыми-реставрациялау
жўмыстарын жїргiзуге келiсiм беру»мемлекеттік ќызмет стандартында кґзделген,
аќпараттыќ жїйелерде ќамтылєан, заѕмен ќорєалатын ќўпияны ќўрайтын мјліметтерді
пайдалануєа келісім беремін.
Толтыру кїні:
20 __ жылєы «__» __________

________________
(ќолы)

