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Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру

Выдача справок по опеке и попечительству

Мемлекеттік мекеме


Государственный орган
Ақсу қаласы білім беру бөлімі  (bilimaksu.kz)
Отдела образования города Аксу (bilimaksu.kz)
Қызмет алушылар
Получатели услуги
Жеке тұлғалар
Физические лица
Қызмет көрсететін орын


Место предоставления услуги (выбрать те места предоставления услуги, где оказывается данная услуга)
- «Электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz  веб-порталы
- «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының коммерциялық емес қоғамы  Мемлекеттік корпорация

- Веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz 
- Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Қызмет құны
Стоимость услуги
Тегін
Бесплатно
Қызмет көрсету мерзімі
















Срок оказания услуги
1) Мемлекеттік корпорациясына құжаттарды тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ портал арқылы өтініш берген кезде – 5 минут;
Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу жөніндегі деректер ақпараттық жүйесінде болмаған жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі – 3 жұмыс күні (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді).
2) Мемлекеттік корпорациясында көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 15 минут;
3) Мемлекеттік корпорациясында көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 15 минут.
 
1) с момента сдачи документов в Государственную корпорацию, а также при обращении на портал – 5 минут.
В случае отсутствия данных об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами), ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей, в информационных системах срок оказания государственной услуги – 3 рабочих дня (день приема не входит в срок оказания государственной услуги).
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов услугополучателем в Государственную корпорацию – 15 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя в Государственную корпорацию – 15 минут.
«Электронды лицензиялау» порталында қызмет көрсету
Оказание услуги на портале «электронного лицензирования»
Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы сұраныс 


Запрос в форме электронного документа, подписанный ЭЦП услугополучателя
Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету
Оказание услуги через госорган
Жоқ

Нет
Мемлекеттік корпорация арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через Государственную корпорацию
1) өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын кәуландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс  жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігі (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі)

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (требуется для идентификации личности);
3) свидетельство о рождении ребенка, в случае рождения ребенка до 13 августа 2007 года либо за пределами Республики Казахстан (требуется для идентификации личности) 

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі 


Результат оказания госуслуги
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қамқоршылық және қорғаншылық белгілеу туралы анықтама 

Справка об опеке и попечительстве по форме согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги «Выдача справок по опеке и попечительству»


