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Қайтыс болуды тіркеуге қатысты қызметтерді көрсетудің оңтайландырылған 

үрдісін пилоттық режимде жүзеге асыру кезінде уәкілетті органдардың өзара іс-

қимылы туралы 

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің, Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің 2020 жылғы 2 қыркүйектегі № 569, Қазақстан Республикасы 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің, Қазақстан Республикасы 

Қорғаныс министрінің, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және 

дамыту агенттігінің төрағасының, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің, Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және 

аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а. және Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің бірлескен бұйрығы 
  

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 

жылғы 15 сәуірдегі Заңының 22-бабына сәйкес, БҰЙЫРАМЫЗ: 

1. 2020 жылғы 8 қыркүйегінен бастап тиісті нормативтік құқықтық актілер 

бекітілгенге дейін, Қазақстан Республикасының барлық аумағында қайтыс болуды 

тіркеуге қатысты қызметтерді көрсетудің оңтайландырылған үрдісі пилоттық режимде 

іске қосылсын. Бұл ретте пилоттық жоба іске қосылғанға дейін орын алған қайтыс болу 

фактілері бойынша қайтыс болуды тіркеу үрдісі, бұрынғы белгіленген тәртіппен 

жүргізілсін. 

2. Осы бірлескен бұйрықтың қосымшасына сәйкес қайтыс болуды тіркеуге қатысты 

қызметтерді көрсету барысында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың өзара іс-қимыл 

тәртібі бекітілсін. 

3. Пилоттық жобаның жүргізілу кезеңіне: 

1) өлім туралы, перинаталдық өлім туралы медициналық куәліктерді қағаз түрінде 

беру алып тасталсын; 

2) қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу кезінде азаматтармен өлім туралы, перинаталдық 

өлім туралы медициналық куәліктерді қағаз түрінде, қайтыс болған адамның жеке басын 

куәландыратын куәліктерді, әскери куәлікті міндетті түрде ұсыну бөлігіндегі талап алып 

тасталсын; 

3) ақпараттық жүйелердің интеграциясы арқылы өлім туралы, перинаталдық өлім 

туралы электрондық медициналық куәлік түскеннен кейін, қайтыс болуды мемлекеттік 

тіркеу 1 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылсын; 

4) қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу туралы электрондық анықтамалардың өтеусіз 

негізде берілуі және олардың «электрондық үкімет» порталында тексерілу мүмкіндігі 

қамтамасыз етілсін; 

5) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын қалалардың, 

аудандардың жергілікті атқарушы органдарының (облыстық және республикалық маңызы 

бар қалалардағы аудандарды қоса алғанда) қайтыс болу туралы акт жазбаларының екінші 

данасын (өлім туралы, перинаталдық өлім туралы медициналық куәліктермен бірге) 

қалалық (аудандық) статистика басқармаларына жіберу талабы алып тасталсын; 

6) қайтыс болған адамды жерлеу, жерлеуге арналған біржолғы жәрдемақыны төлеу, 

қайтыс болған адамның зейнетақы жарналарын алу, мұраны ресімдеу және басқа да 

қызмет түрлерін көрсету кезінде, азаматтардың өлімі туралы, перинаталдық өлімі туралы 

медициналық куәліктерді, қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктерді міндетті 

түрде ұсыну талабы алып тасталсын, бұл ретте қайтыс болған адамдар туралы мәліметтер 

ақпараттық жүйелердің интеграциясы арқылы не қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу 

туралы электрондық анықтамаларды «электрондық үкімет» порталында тексеру арқылы 

алынсын; 
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7) қайтыс болған адам мен өтініш берушінің туыстық қатынастары туралы ақпараттық 

жүйелерде мәліметтер болмаған жағдайда, оларды сәйкестендіру мақсатында, өтініш 

берушінің қайтыс болған адаммен туыстығын растайтын құжаттарды ұсынуына рұқсат 

етіледі. Бұл ретте тиісті облыстың, Нұр-Сұлтан, Алматы немесе Шымкент қаласының 

Әділет департаментіне тиісті акті жазбаларын өзектендіру үшін (сәйкестендіру мүмкін 

болған жағдайда) ақпараттық жүйелерде мәліметтердің жоқтығы туралы хабарлау қажет; 

8) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қоры, Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы 

заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа, дербес деректер субьектісінің келісімі 

болған шартпен ұсынылатын өтініш берушінің қайтыс болған тұлғамен туыстық 

қатынасын растайтын мәліметтерге қолжетімділікті беру мақсатында «Жеке тұлғалар» 

мемлекеттік дерекқор базасын «Азаматтық хал актілері жазбасы» ақпараттық жүйесін 

бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық жүйесімен интеграциялауды 

қамтамасыз етсін; 

4. Ішкі істер, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктері, бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры, сақтандыру ұйымдары, республикалық нотариалдық палата, 

ақпараттық өзара іс-қимылды пайдалану кезінде қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу 

туралы куәліктерді, куәліктердің нөмірі және берілу күні туралы ақпараттарды ұсыну 

міндеттілігін алып тастасын. 

5. Әділет, денсаулық сақтау, цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі, ұлттық экономика, ішкі істер, қорғаныс министрліктері, жергілікті атқарушы 

органдар осы бұйрықты өздерінің аумақтық органдарының, ведомстволарының аумақтық 

бөлімшелерінің, ведомстволық бағынысты ұйымдарының, республикалық нотариалдық 

палатаның және мүдделі заңды тұлғалардың назарына жеткізсін. 

6. Денсаулық сақтау министрлігі мен Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 

комитеті 2020 жылғы 1 қарашадан бастап 2020 жылғы 1 желтоқсанға дейінгі кезеңде 

медициналық ұйымдар тіркеген өлім туралы, перинаталдық өлім туралы медициналық 

куәліктердің саны және қайтыс болу туралы тіркелген акт жазбаларының саны бойынша 

салыстырмалы талдау жүргізсін және салыстырмалы талдау қорытындылары бойынша 

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2016 жылғы 5 қыркүйектегі № 713 және 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 

Төрағасының 2016 жылғы 5 қыркүйектегі № 183 «Азаматтық хал актілерін мемлекеттік 

тіркеуді жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың азаматтық хал актілері 

жазбаларының екінші даналарын аумақтық мемлекеттік статистика органдарына беру 

жөніндегі өзара іс-қимыл тәртібін және оларды қайтару тәртібін бекіту туралы» бірлескен 

бұйрығына қайтыс болу туралы акт жазбаларының екінші даналарын берудің күшін жою 

(өлім туралы және перинаталдық өлім туралы медициналық куәліктермен бірге) бөлігінде 

ұсыныстар енгізсін. 

7. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы әділет, денсаулық 

сақтау, цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі, ұлттық экономика, ішкі 

істер, қорғаныс министрліктерінің жетекшілік ететін вице-министрлеріне, облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарларына 

жүктелсін. 

8. Осы бірлескен бұйрық мемлекеттік органдардың соңғы басшысы қол қойған 

күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

  

  

Қазақстан Республикасы Әділет министрі 

  

М. Бекетаев 

Қазақстан Республикасы  

Денсаулық сақтау министрі 

  

А. Цой 

  



Қазақстан Республикасы  

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрі 

  

Б. Нұрымбетов 

  

Қазақстан Республикасы  

Қорғаныс министрі 

  

  

Н. Ермекбаев 

Қазақстан Республикасының 

 Қаржы нарығын реттеу және дамыту 

агенттігінің төрағасы 

  

М. Абылқасымова 

  

Қазақстан Республикасы  

Ұлттық экономика министрі 

  

  

Р. Дәленов 

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,  

инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрінің м.а. 

  

Б. Мусин 

Қазақстан Республикасы  

Ішкі істер министрі 

  

Е. Тұрғұмбаев 

  

Келісілді: 
  

«Азаматтарға арналған үкімет» 

Мемлекеттік корпорациясы 

коммерциялық емес акционерлік 

қоғамының басқарма төрағасы 

  

_______________ А. Балташева 

  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамының басқарма 

төрағасы 

  

  

________________ Ж. Құрманов 

  

Республикалық нотариалдық палата 

төрағасы 

  

  

_______________ А. Жанабілова 

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» 

акционерлік қоғамының басқарма 

төрағасы 

  

______________ А. Тұрысов 
  

  

Қайтыс болуды тіркеуге қатысты қызметтерді көрсету барысында мемлекеттік 

органдар мен ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібі 
(стационарда болған қайтыс болуды тіркеу бойынша) 

  



 
  

Қайтыс болуды тіркеуге қатысты қызметтерді көрсету барысында мемлекеттік 

органдар мен ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібі 
(стационардан тыс жерде болған қайтыс болуды тіркеу бойынша) 

  



 
  

Аббревиатураларды ашу: 

ӘМ - Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі; 

ДСМ - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі; 

ІІМ - Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі; 

ЦДИАӨМ - Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және 

аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі; 

ЖАО - Жергілікті атқарушы орган; 

ХҚКО - Халыққа қызмет көрсету орталығы; 

ЭҮП - «Электрондық үкімет» порталы; 

АЖ - Ақпараттық жүйе; 

БХТ АЖ - «Бекітілген халық тіркелімі» ақпараттық жүйесі; 

СМС - Сот-медициналық сараптама; 

ПАҰ - Патологоанатомиялық ұйым; 

ЖМК АЖ - Жедел медициналық көмектің ақпараттық жүйесі; 

МАЖ - Медициналық ақпараттық жүйелер; 

АХАЖ ТП АЖ - «Азаматтық хал актілерін жазу» тіркеу пункті ақпараттық 

жүйесі; 

АХАТ - Азаматтық хал актілерін тіркеу. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


