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        Қазақстан Республикасы 
        Сыртқы істер министрінің  
        2018 жылғы «4» сəуірдегі 
        № 11-1-4/119 бұйрығына 

       1-қосымша 
 

 
«Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты жəне уақытша 
тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарын есепке қою»  

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
 
 

1-тарау. Жалпы ережелер 
 
1. Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) «Қазақстан Республикасынан тыс жерде 
тұрақты жəне уақытша тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарын есепке 
қою» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік қызмет) 
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2018 жылғы  
9 қаңтардағы № 11-1-4/10 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан 
Республикасынан тыс жерде тұрақты жəне уақытша тұратын Қазақстан 
Республикасы азаматтарын есепке қою» мемлекеттік қызмет стандарты 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16296 
болып тіркелген) (бұдан əрі – Стандарт) негізінде көрсетеді.   

Құжаттарды қабылдауды жəне мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижелерін беруді көрсетілетін қызметті беруші жүзеге асырады. 

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – Стандартқа 1-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы азаматының паспортына 
жазылған жапсырма қағаз, есепке қою туралы анықтама (еркін нысанда 
жасалған) не Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап. 

4. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз 
түрінде. 
 
 
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл 

тəртібінің сипаттамасы 
 
5. Жеке тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) не оның 

өкілдікке өкілеттігін растайтын құжаттарды ұсынған заңды өкілінің 
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өтінішінің болуы мемлекеттік қызметті көрсету рəсімінің (іс-қимылының) 
басталуына негіз болып табылады. 

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір 
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы: 

1-рəсім (іс-қимыл) – көрсетілетін қызметті берушінің Стандарттың  
9-тармағына сəйкес құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі – 1 (бір) жұмыс күн; 

2-рəсім (іс-қимыл) – көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды 
қарауы жəне тексеруі, қажетті деректерді «Бүркіт» бірыңғай ақпараттық 
жүйесіне (бұдан əрі – «Бүркіт» БАЖ)	енгізуі – 1 (бір) жұмыс күн; 

3-рəсім (іс-қимыл) – Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты 
жəне уақытша тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарын есепке қою 
Стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы 
азаматының паспортына жазылған жапсырма қағазды, есепке қою туралы 
анықтаманы (еркін нысанда жасалған) ресімдеуі жəне беруі не мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауабы – 1 (бір) жұмыс күн. 

7. Мемлекеттік қызмет көрсету рəсімінің нəтижесі келесі рəсімдерді  
(іс-қимылды) орындаудың басталуына негіз болады:  

1-рəсім (іс-қимыл) бойынша – өтініштің көшірмесіне құжаттардың 
қабылданғаны туралы белгі қою; 

2-рəсім (іс-қимыл) бойынша – Қазақстан Республикасынан тыс жерде 
тұрақты жəне уақытша тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарын есепке 
қою бойынша шешім; 

3-рəсім (іс-қимыл) бойынша – Қазақстан Республикасы азаматының 
паспортына жазылған жапсырма қағазды бекіту, қосымша бетті тіркеу, 
есепке қою туралы анықтаманы (еркін нысанда жасалған) не Стандарттың 
10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
дəлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет 
көрсетусіз кезек күту тəртібінде көрсетіледі. 

 
 

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара  

іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы 
 

8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне көрсетілетін қызметті беруші 
консулдық лауазымды адам қатысады. 

9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті рəсімдердің  
(іс-қимылдардың) сипаттамасы: 

көрсетілетін қызметті беруші консулдық лауазымды адам көрсетілетін 
қызметті алушының құжаттарын қабылдауды, тіркеуді жүзеге асырады –  
1 (бір) жұмыс күн; 
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көрсетілетін қызметті беруші консулдық лауазымды адам көрсетілетін 
қызметті алушының келіп түскен құжаттарын қарастырады жəне олардың 
Стандарттың 9-тармағына сəйкестігін тексереді, қажетті деректерді «Бүркіт» 
БАЖ-ға енгізеді	– 1 (бір) жұмыс күн;  

көрсетілетін қызметті беруші консулдық лауазымды адам Қазақстан 
Республикасы азаматының паспортына қосымша парақты, есепке қою туралы 
анықтаманы (еркін нысанда жасалған) ресімдейді немесе мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауапты береді – 1 (бір) жұмыс күн.  

10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рəсімдердің  
(іс-қимылдардың) реті, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының толық 
сипаттамасы жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді қолдану тəртібінің сипаттамасы осы Регламенттің қосымшасына 
сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетіледі. 
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«Қазақстан Республикасынан тыс       
жерде тұрақты жəне уақытша    

тұратын Қазақстан Республикасы 
азаматтарын есепке қою» 
мемлекеттік қызмет көрсету 
регламентіне қосымша 

 
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                  - мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 
                
 

            - қызметті алушы рəсімінің (іс-қимылының) жəне (немесе) (құрылымдық-                                                                  
функционалдық бірлік) атауы; 

                  - келесі рəсімге (іс-қимылға) өту.                                                                                                             
	

	

Көрсетілетін қызметті 
алушы 

Көрсетілетін қызметті беруші 
лауазымды адам 

	

	

                                               													 																																																 
																																															 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

	 Өтініш беру 
	

	
Мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесін алу 

	

	

	

	

																							

																																															 

 
Құжаттарды қабылдау, тіркеу 

(1 жұмыс күн) 

Қазақстан Республикасынан тыс 
жерде тұрақты жəне уақытша 

тұратын Қазақстан 
Республикасының азаматтарын 
есепке қою немесе қызмет 
көрсетуден бас тарту туралы 

дəлелді жауап 
(1 жұмыс күн) 

Құжаттарды қарастыру жəне 
тексеру, қажетті деректерді 

«Бүркіт» БАЖ-ға енгізу 
(1 жұмыс күн) 

	


