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ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019.11.02. № 66 бұйрығымен 

17-қосымшамен толықтырылды  

Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрінің 

2015 жылғы 28 мамырдағы 

№ 407 бұйрығына 

17-қосымша 

  

  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналары, 

міндетті кәсіби 

 зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы 

төлемдерін жүзеге асыру» 

 мемлекеттік қызмет көрсету регламенті 

1-тарау. Жалпы ережелер 
  

1. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналары, 

міндетті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан 

зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру» мемлекеттік қызмет көрсету регламенті (бұдан әрі - 

Регламент) «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі 

Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің «Әлеуметтік-еңбек саласындағы 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» 2015 жылғы 28 сәуірдегі 

№ 279 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 

11342 болып тіркелген) бекiтiлген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті 

зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан 

зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру» мемлекеттік қызмет 

стандартына (бұдан әрі - Стандарт) сәйкес әзірленді және бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге 

асыру (бұдан әрі - БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері) рәсімін айқындайды. 

2. Мемлекеттік қызметті «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру: 

1) «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 

21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 11-бабының 1-

тармағына сәйкес зейнеткерлік жасқа толған адамдар бойынша - «Азаматтарға арналған 

үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі - 

Мемлекеттік корпорация) арқылы; 

2) көрсетілетін қызметті беруші арқылы мынадай: 

мерзiмсiз уақытқа бірінші, екінші топтағы мүгедектер; 

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерге тұрақты тұруға кеткен шетелдіктер 

мен азаматтығы жоқ адамдар; 

зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған азаматтың отбасы мүшесі, зейнетақы 

жинақтары бар қайтыс болған азаматты жерлеуді жүзеге асырушы адамдар; 

қайтыс болған азаматтың зейнетақы жинақтарының мұрагерлері болып табылатын 

адамдар бойынша жүзеге асырылады. 

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
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4. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорындағы міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен 

қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде. 

  

  

2-тарау. Регламенттің 2-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген адамдарға 

мемлекеттік қызмет көрсету барысында  

Мемлекеттік корпорацияның қызмет берушімен өзара іс-қимыл тәртібіне сипаттама 

  
5. Мемлекеттік корпорацияға ұсынылған, Стандарттың 9 және 12-тармақтарында 

көзделген өтініш пен құжаттар мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (әрекеттерді) 

бастау үшін негіздеме болып табылады. 

6. Мемлекеттік қызмет көрсету барысындағы Мемлекеттік корпорация әрекеттері: 

1) қызметті алушыдан Мемлекеттік корпорация бөлімшелерінде «электрондық кезек» 

тәртібімен, қызметті алушы тіркелген жер бойынша, жедел қызмет көрсетуді қолданбай 

құжаттарды қабылдау, электрондық кезекті www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-

порталы арқылы броньдауға болады; 

2) Мемлекеттік корпорацияның құжаттар қабылдайтын қызметкері төмендегі 

әрекеттерді жүзеге асырады: 

құжаттар пакетінің болуын, толықтығы мен Қазақстан Республикасының заңнамасы 

талаптарына сәйкестігін тексереді; 

«электрондық үкімет» шлюзі арқылы «Жеке тұлғалар» мемлекеттік дерекқоры» 

ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі - «ЖТМД» АЖ) қызметті алушының тұрғылықты тұратын 

жері бойынша тіркелгендігі туралы Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген 

жеке басын куәландыратын құжаты туралы мәліметтер алу үшін сұраныс жасайды; 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің «Халыққа 

қызмет көрсету орталығы» интеграцияланған ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - «ХҚКО» 

ИАЖ) арқылы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі 

- БЖЗҚ АЖ) қызмет алушының атына ашылған жеке зейнетақы шотының, зейнетақы 

жинақтарының және қызмет беруші тағайындаған төлем дерегінің болуы туралы сұрау 

салуды қалыптастырады; 

БЖЗҚ АЖ-дан расталған жауап алған кезде өтінішті «ХҚКО» ИАЖ-ға тіркеуді жүзеге 

асырады; 

құжаттарды, соның ішінде «ЖТМД» АЖ-дан мәліметтер алынбаған құжаттарды да 

сканерлейді; 

сканерлеу өткізу сапасын және құжаттардың электрондық көшірмелерінің қызмет 

алушы ұсынған түпнұсқаларға сәйкес келуін қамтамасыз етеді; 

Стандартқа 2-қосымшаға сай құжаттарды қабылдау туралы қолхат береді; 

қабылданған құжаттар негізінде істің электрондық макетін жасайды. 

Бұл кезеңдегі мемлекеттік қызмет көрсету рәсімінің (әрекетінің) нәтижесі - «ХҚКО» 

ИАЖ-ға тіркелген электрондық өтініш. 

Стандарттың 10-тармағында белгіленген жағдайларда өтінішті қабылдаудан 

Стандартқа 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы 

қолхатты беріп не Стандартта көзделген құжаттарды алған сәттен бастап он жұмыс күні 

ішінде бас тарту себебін көрсете отырып, хабарлама жіберу жолымен өтінішті 

қабылдаудан бас тартады. 

«ХҚКО» ИАЖ-да тіркелген өтінішті Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрлігінің «Е-макет» автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне 

(бұдан әрі - «Е-макет» ИАЖ) деректерді жүктей отырып өңдеуді жүзеге асырады; 

3) қызмет алушылардың «Е-макет» АЖ-ға тіркелген өтініштері және қызмет алушыға 

Мемлекеттік корпорациядан таяуда берілетін төлемдер кестесі туралы мәліметтер 
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қызметті алушының өтініші «ХҚКО» ИАЖ-ға тіркелген күннен бастап 2 (екі) жұмыс 

күнінен кешіктірілмей БЖЗҚ АЖ-ға автоматтық режимде жүктеледі. 

7. Қызмет берушінің мемлекеттік қызмет көрсету барысындағы әрекеттері: 

1) қызмет алушының «Е-макет» АЖ-ға тіркелген, БЖЗҚ АЖ-ға түскен өтініші туралы 

мәліметтер БЖЗҚ АЖ-да автоматтық өңдеуден өтеді, соның ішінде БЖЗҚ-дан зейнетақы 

төлемдеріне құқығының, зейнетақы жинақтарының, қызмет алушының зейнетақы 

жинақтарын төлеу және аудару бойынша орындалмаған өтінішінің болуын тексереді. 

Көрсетілген өлшемдер бойынша тексеру нәтижесі теріс болған жағдайда қызмет 

беруші Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 

электрондық хабарлама жібереді. 

Барлық қажетті өлшемдер бойынша тексеру нәтижесі оң болған жағдайда, БЖЗҚ АЖ-

да қызмет алушының өтініші автоматты түрде қалыптастырылады және тіркеледі. 

Бұл кезеңдегі мемлекеттік қызмет көрсету рәсімінің (әрекетінің) нәтижесі - қызмет 

алушының БЖЗҚ АЖ-ға тіркелген электрондық өтініші; 

2) қызмет берушінің құжаттарды өңдеу және бақылау бойынша қызметтерді жүзеге 

асыратын бөлімшесінің қызметкері зейнетақы төлемдерінің тізілімін құрайды, оған 

Мемлекеттік корпорациядан алынған, зейнет жасына толған қызмет алушылардың 

өтініштері туралы мәліметтерді енгізеді, қалыптастырылған тізілімді автоматтық режимде 

қызмет берушінің зейнетақы активтерін есепке алу және есептілігі қызметін жүзеге 

асыратын бөлімшесіне береді; 

3) қызмет берушінің зейнетақы активтерін есепке алу және есептілігі қызметін жүзеге 

асыратын бөлімшесінің қызметкері алынған зейнетақы төлемдерінің тізілімін өңдейді, 

жеке табыс салығын ұстап (қажет болған кезде) зейнетақы төлемін есептеуді, зейнетақы 

төлемдері бойынша электрондық төлем тапсырмаларының тізілімін жасауды жүзеге 

асырады. Қызмет берушінің кастодиан шоттарынан зейнетақы төлемдері бойынша 

электрондық төлем тапсырмаларын Мемлекеттік корпорацияның банктік шотына жіберу 

зейнетақы заңнамасында көзделген төлем белгіленген күнге дейінгі кем дегенде 2 (екі) 

жұмыс күнінен кешіктірілмей, 2018 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Еңбек 

және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қоры» акционерлік қоғамының ақпараттық жүйелерінің өзара әрекеті туралы келісімде 

айқындалған тәртіп пен форматта жүзеге асрылады. 

Бұл кезеңдегі мемлекеттік қызмет көрсету рәсімінің (әрекетінің) нәтижесі қызмет 

берушінің қызмет алушыға алғашқы зейнетақы төлемінің жүзеге асырылатындығы туралы 

қызмет алушының өтініште көрсеткен ұялы телефон нөміріне (бар болса) sms-хабарлама 

жіберу арқылы хабарландыруы болып табылады. 

8. Мемлекеттік корпорация зейнетақы төлемдерін қызмет алушылардың зейнетақы 

заңнамасында белгіленген мерзімде Мемлекеттік корпорацияға берген өтініштерінде 

көрсетілген банктік шоттарына жүзеге асырады. 

  

  

3-тарау. Регламенттің 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген адамдарға 

мемлекеттік қызмет көрсету барысында  

қызмет берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) әрекеттері 

тәртібіне сипаттама 

  
9. Қызмет берушіге ұсынылған, Стандарттың 11-13 тармақтарында көзделген өтініш 

пен құжаттар мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (әрекеттерді) бастау үшін 

негіздеме болып табылады. 

Бұл ретте, мерзімсіз уақытқа бірінші, екінші топ мүгедегі болып табылатын қызмет 

алушы электрондық цифрлық қолтаңбасы болған кезде қызмет берушінің интернет-

ресурсы арқылы өтінішпен жүгінуге құқылы. 
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Қызмет алушының қызмет берушінің интернет-ресурсы арқылы жүгіну тәртібі қызмет 

берушінің ішкі құжатымен бекітіледі. 

10. Қызмет берушінің құжат қабылдайтын бөлімшесінің қызметкері мынадай 

әрекеттерді жүзеге асырады: 

Құжаттар топтамасының болуын, толықтығын және Қазақстан Республикасының 

заңнамасы талаптарына сәйкестігін тексереді; 

мерзімсіз уақытқа бірінші, екінші топ мүгедегі болып табылатын қызмет алушы 

бойынша Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 

«Мүгедектердiң орталықтандырылған деректер банкi» ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі - 

«МОДБ» АЖ) белгіленген топ мүгедектігі мен әрекет ету мерзімі туралы мәліметтің 

болуы туралы сұрау салу жасайды; 

шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам болып табылатын қызмет алушы бойынша 

«ЖТМД» АЖ-ға Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі не шетелдіктің 

Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты не Қазақстан Республикасының уәкілетті 

органы бұған дейін берген азаматтығы жоқ адам куәлігінің болуы және оның жарамдылық 

мерзімі туралы сұрау салу жібереді; 

құжаттарды сканерлейді; 

сканерлеу сапасы мен құжаттардың электрондық көшірмелерінің ұсынылған 

түпнұсқаларға сәйкес келуін қамтамасыз етеді; 

ұсынылған құжаттар топтамасына ескертулер болмаған жағдайда, қызмет алушының 

өтінішін БЖЗҚ АЖ-ға тіркейді; 

Стандартқа 2-қосымшаға сәйкес құжаттардың қабылданғандығы туралы қолхат 

береді; 

қабылданған құжаттар негізінде істің электрондық макетін жасайды, оның ішінде 

БЖЗҚ АЖ-ға қол қойылған өтініш пен құжаттардың сканерленген көшірмелерін тіркейді. 

Мынадай: 

Стандарттың 11-13 тармақтарында айқындалған құжаттардың толық емес топтамасын 

ұсынған не олардың Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес емес 

және (немесе) қолдану мерзімі өткен құжаттар ұсынған; 

мерсімсіз уақытқа бірінші, екінші топ мүгедегі болып табылатын қызмет алушының 

«МОДБ» АЖ-дан белгіленген бірінші немесе екінші топ мүгедектігі бар екендігі туралы 

мәлімет болмаған; 

«ЖТМДҚ» АЖ-дан шетелдік не азаматтығы жоқ адам болып табылатын қызмет 

алушының Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі не шетелдіктің Қазақстан 

Республикасында тұруға ықтиярхаты не Қазақстан Республикасының уәкілетті органы 

бұған дейін берген азаматтығы жоқ адам куәлігінің болуы және оның жарамдылығы 

туралы мәліметтер алған, сондай-ақ өтінішпен жүгінген шетелдіктің немесе азаматтығы 

жоқ адамның Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын жерге 

кететіндігі туралы мәліметтің болмауы, не шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсаттың күші жойылғандығы туралы 

мәліметтер болмаған жағдайларда, 

өтінішті қабылдаудан қызмет берушінің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген 

нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат бере отырып, не 

өтінішті орындаудан Стандартта көзделген құжаттарды алған сәттен бастап он жұмыс 

күні ішінде бас тарту себебі көрсетілген хабарлама жіберу жолымен бас тартады. 

11. Қызмет берушінің өтініш пен құжаттарды қабылдауды жүзеге асырған 

бөлімшесінің басшысы қызмет алушының өтінішін БЖЗҚ АЖ-ға тіркеген күннен кейінгі 

бір жұмыс күнінен кешіктірмей қызмет алушының электрондық өтінішін БЖЗҚ АЖ 

арқылы қызмет берушінің құжаттарды бақылау және өңдеуді жүзеге асыратын 

бөлімшесіне тексеру және өңдеуге беру үшін растауды жүзеге асырады. 
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12. Қызмет берушінің құжаттарды бақылау және өңдеу қызметтерін жүзеге асыратын 

бөлімшесінің қызметкері қабылданған құжаттардың толықтығы мен сапасын тексереді, 

кейіннен қызмет алушының өтінішін БЖЗҚ АЖ-да растайды не орындаудан бас тартады. 

13. Қызмет берушінің құжаттарды бақылау және өңдеу қызметтерін жүзеге асыратын 

бөлімшесінің жауапты қызметкері зейнетақы төлемдерінің тізілімін жасайды, оған қызмет 

алушылардың расталған және өңделген өтініштерін енгізеді, қалыптастырылған тізілімді 

автоматтық режимде қызмет берушінің зейнетақы активтерін есепке алу және есептілігі 

қызметін жүзеге асыратын бөлімшесіне береді. 

14. Қызмет берушінің зейнетақы активтерін есепке алу және есептілігі қызметін 

жүзеге асыратын бөлімшесі алынған зейнетақы төлемдерінің тізілімін өңдейді, жеке табыс 

салығын ұстап (қажет болған кезде) зейнетақы төлемін есептеуді, зейнетақы төлемдері 

бойынша электрондық төлем тапсырмаларының тізілімін жасауды, зейнетақы төлемдері 

бойынша электрондық төлем тапсырмаларын қызмет берушінің кастодиан шоттарынан 

деректемелері өтініште көрсетілген қызмет алушының банктік шотына жіберуді жүзеге 

асырады. 

Бұл кезеңдегі мемлекеттік қызметті көрсету рәсімінің (әрекетінің) нәтижесі қызмет 

алушының банктік шотына ақша аудару мен қызмет берушінің төмендегі қызмет 

алушыларды хабарландыруы болып табылады. Олар: 

мерзімсіз уақытқа бірінші, екінші топ мүгедегі - алғашқы зейнетақы төлемі жүзеге 

асырылатындығы туралы; 

Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын жерге кеткен шетелдік, 

азаматтығы жоқ адамдар, зейнетақы жинақтары бар, қайтыс болған адамның отбасы 

мүшесі, зейнетақы жинақтары бар, қайтыс болған адамды жерлеуді жүзеге асырған 

адамды - зейнетақы төлемдерінің жүзеге асырылғандығы туралы хабарландыруы, қызмет 

алушының өтініште көрсеткен ұялы телефон нөміріне (бар болса) sms-хабарлама жіберуі 

болып табылады. 

  

  

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету барысында қызмет берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің 

 (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібіне сипаттама 

  
15. Мемлекеттік қызмет көрсету барысына қызмет берушінің мынадай қызметкерлері 

қатысады: 

қызмет алушының құжаттарын қабылдайтын қызмет беруші бөлімшесінің басшысы 

мен қызметкерлері; 

қызмет берушінің төлемдерді ұйымдастыруды жүзеге асыратын бөлімшесінің 

басшысы мен қызметкерлері; 

қызмет берушінің зейнетақы активтерін есепке алу мен есептілігін жүзеге асыратын 

бөлімшесінің басшысы мен қызметкерлері; 

қызмет берушінің төлемдерді ұйымдастыру, зейнетақы активтерін есепке алу және 

есептілігі бөлімшелеріне жетекшілік ететін басшысы. 

16. Мемлекеттік қызмет көрсету барысында қызмет берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара әрекет ету тәртібі: 

1) қызмет алушының құжаттарын қабылдайтын қызмет беруші бөлімшесінің басшысы 

қызмет алушының электрондық өтінішін БЖЗҚ АЖ арқылы қызмет берушінің 

құжаттарды бақылау және өңдеуді жүзеге асыратын бөлімшесіне тексеру және өңдеуге 

беру үшін растауды жүзеге асырады: 

1 (бір) жұмыс күні ішінде - қайтыс болған адамды жерлеуге арналған жәрдемақы 

бойынша; 

2 (екі) жұмыс күні ішінде - төлемдердің басқа түрлері бойынша; 
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2) Құжаттарды бақылау және өңдеу функцияларын орындайтын қызметкер өтініш пен 

құжаттарды орындау кезінде өтінішті және құжаттарды тексеруді, растауды немесе бас 

тартуды: 

зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесі болып табылатын 

қызметті алушы зейнетақы жинақтары және құжаттары бар жерлеуді жүзеге асыратын 

тұлғаға - 1 (бір) жұмыс күні ішінде; 

мерзімсіз уақытқа бірінші, екінші топ мүгедегі, Қазақстан Республикасының шегінен 

тыс тұрғылықты тұратын жерге кеткен шетелдік және азаматтығы жоқ адам, қайтыс 

болған адамның зейнетақы жинақтарына мұрагер болып табылатын қызмет алушылардың 

өтініштерін қызмет беруші қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей; 

3) қызмет берушінің құжаттарды бақылау және өңдеу қызметтерін жүзеге асыратын 

бөлімшесінің қызметкері: 

БЖЗҚ зейнетақы төлемдеріне құқығы бар мемлекеттік корпорацияға өтініш берген 

қызмет алушыларға - 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде; 

басқа төлемдер бойынша - 1 (бір) жұмыс күні ішінде, өтініштерді өңдеуді жүзеге 

асырады және зейнетақы төлемдеріне тізілімді автоматтық режимде қызмет берушінің 

зейнетақы активтерін есепке алу және есептілігін жүргізуді жүзеге асыратын бөлімшесіне 

жібереді. 

4) қызмет берушінің зейнетақы активтерін есепке алу және есептілігін жүргізуді 

жүзеге асыратын бөлімшесі зейнетақы төлемдеріне тізілімді алған күннен кейінгі 2 (екі) 

жұмыс күнінен кешіктірмей зейнетақы төлемдерінің тізілімін өңдеуді, зейнетақы 

төлемдерінің сомасын жеке табыс салығын ұстап қалумен (қажет болған кезде) есептеуді 

жүзеге асырады және: 

Регламенттің 2-тармағы 1) тармақшасында - одан әрі Мемлекеттік корпорацияның 

қызмет алушылардың өтініштерінде көрсетілген банктік деректемелерге аударуы үшін, 

Мемлекеттік корпорация деректемелеріне; 

Регламенттің 2-тармағы 2) тармақшасында - қызмет алушылардың өтініштерінде 

көрсетілген банктік деректемелерге көрсетілген қызмет алушылардың кастодиан 

шоттарынан зейнетақы төлемдерін одан әрі аудару мақсатында зейнетақы төлемдері 

бойынша электрондық төлем тапсырыстарын жасайды. 

Қызмет беруші қызметкерлерінің арасындағы рәсімдердің (әрекеттердің) кезектілігіне 

сипаттама осы Регламентке 1-қосымшада әр рәсімнің (әрекеттің) ұзақтығын көрсете 

отырып берілген. 

  

  

5-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету барысында Мемлекеттік корпорация мен 

қызмет берушінің ақпараттық жүйелері арасындағы өзара іс-қимыл ету тәртібіне, 

сондай-ақ басқа органдардың ақпараттық жүйелерін пайдалану тәртібіне сипаттама 

  
17. Мемлекеттік қызмет көрсету барысындағы әкімшілік әрекеттердің логикалық 

кезектілігі мен құрылымдық функционалдық бірліктердің арасындағы өзара байланысты 

көрсететін схема осы Регламентке 2-қосымшаға сәйкес «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорындағы міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен 

қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру» мемлекеттік 

қызметін көрсетудің бинес-процестері анықтамалығында көрсетілген. 

  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы 

міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы 

жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы 

жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру» 

мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 

1-қосымша 

jl:36983043.200%20
jl:36983043.1%20
jl:36983043.2%20
jl:36983043.0%20
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Қызмет беруші қызметкерлерінің арасындағы рәсімдердің (әрекеттердің) 

кезектілігіне әр рәсімнің (әрекеттің) ұзақтығы көрсетілген сипаттама 

  

Әрекеттің 

(жүрістің, 

жұмыстар 

легінің) 

№ 

Құрылымдық-

функционалдық 

бірліктердің 

атауы 

Әрекеттің 

(үдерістің, 

рәсімнің, 

операцияның) 

атауы және 

оларға 

сипаттама 

Аяқтау нысаны 

(деректер, құжат, 

ұйымдастырушылық-

өкімдік шешім) 

Орындау 

мерзімдері 

Келесі 

әрекет 

нөмірі 

1 Қызмет 

берушінің 

қызмет алушы 

құжаттарын 

қабылдайтын 

бөлімшесінің 

басшысы 

БЖЗҚ АЖ 

арқылы 

қызмет 

алушының 

электрондық 

өтінішін 

растайды 

және өңдейді 

қызмет алушының 

БЖЗҚ АЖ-дағы 

өтініші 

1 (бір) 

жұмыс күні - 

жерлеуге 

арналған 

төлемдер; 

2 (екі) жұмыс 

күн - басқа 

төлемдер 

бойынша 

2 

2 Қызмет 

берушінің 

төлемдерді 

ұйымдастыруды 

жүзеге 

асыратын 

бөлімшесінің 

құжаттарды 

бақылау және 

өңдеу 

басқармасының 

қызметкері 

қызмет 

беруші 

қабылдаған 

өтініш пен 

құжаттарды 

тексеру 

БЖЗҚ АЖ-да 

расталған не 

орындаудан бас 

тартылған өтініш 

1 (бір) 

жұмыс күні - 

жерлеуге 

арналған 

төлемдер; 

5 (бес) 

жұмыс күн - 

басқа 

төлемдер 

бойынша 

3 

3 Қызмет 

берушінің 

төлемдерді 

ұйымдастыруды 

жүзеге 

асыратын 

бөлімшесінің 

құжаттарды 

бақылау және 

өңдеу 

басқармасының 

жауапты 

қызметкері 

өтінішті 

өңдеу және 

зейнетақы 

төлемдеріне 

тізілім жасау 

зейнетақы 

төлемдеріне 

қалыптастырылған 

тізілім 

8 (сегіз) 

жұмыс күні - 

мемлекеттік 

корпорацияға 

қабылданған 

өтініштер 

бойынша; 

1 (бір) 

жұмыс күні - 

басқа 

төлемдер 

бойынша 

4 

4 Қызмет 

берушінің 

зейнетақы 

активтерін 

есепке алу және 

зейнетақы 

төлемдеріне 

тізілімді 

өңдеу; 

зейнетақы 

1) қызмет 

алушылардың жеке 

зейнетақы 

шоттарындағы 

есептеу 

2 (екі) жұмыс 

күні 

4 
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есептілікті 

жүзеге 

асыратын 

бөлімшесі 

төлемдерін 

жеке табыс 

салығын 

ұстай отырып 

(қажет болған 

кезде) 

есептеу 

операциялары; 

2) БЖЗҚ АЖ-да 

қалыптастырылған 

электрондық төлем 

тапсырыстары, 

зейнетақы төлемдері 

бойынша 

электрондық төлем 

тапсырыстарының 

тізілімі; 

3) зейнетақы 

төлемдерінің 

сомасын 

кастодиандық 

шоттардан 

Мемлекеттік 

корпорация шотына/ 

қызмет 

алушылардың 

банктік шоттарына 

жіберу 

  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы 

міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы 

жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы 

жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру» 

мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 

2-қосымша 

  

  

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестері анықтамалығы 

  
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 

кәсіби зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы 

төлемдерін жүзеге асыру» 

  

jl:36983043.0%20
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