Мемлекеттік қызмет паспорты
«Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) тыс жерлерде орналастыруға
келісу туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет мемлекеттік көрсетілетін қызметтің паспорты
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Көрсетілетін
қызметті беруші

БҚО әкімдігі
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Көрсетілетін
қызметті
тұтынушылар

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет заңды тұлғаларға көрсетіледі
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Көрсетілетін
қызметтің нысаны

Қағаз
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Көрсетілетін
қызметті ұсыну
орны

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Мұхит көшесі, 45/1

Көрсетілетін
қызметті ұсыну
тәртібі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың
және астананың жергiлiктi атқарушы органдарының діни саласындағы функцияларды жүзеге
асыратын тиісті құрылымдық бөлімшілеріне құжаттарды береді. Көрсетілетін қызметті берушінің
жұмыс кестесi – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке
күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен,
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
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өтініш;

1)мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша

2) салыстырып тексеру үшін құжаттардың түпнұсқасын міндетті түрде ұсына отырып –
діни бірлестікті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың
көшiрмесi.
Ескертпе:* «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны
(филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлға өз
қызметін тоқтатқанға дейін жарамды болып табылады.
3) оны пайдаланатын, тіркелген діни бірлестіктің басшысықол қойған, не болмаса
көрсетілген объектілерде келушілерге жеке дұға етуге арналған үй-жайлар ашу қарастырылған
ғимараттың, халық көп келетін объектінің (сауда объектілері, теміржол және вокзалдары,
әуежайлар, порттар) басшысы қол қойған еркін нысандағы негіздеме.
Еркін нысандағы негіздемеде: діни шаралар өткізуге арналған үй-жайды анықтаудағы
(орналастырудағы) мақсаты, аталған аумақта діни қажеттілігін қанағаттандыруға мұқтаж
келушілер саны, үй-жайдан (ғимараттан) үш жүз метр қашықтықта рухани (діни) білім беру
ұйымдарын қоспағанда, мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер,білім беру ұйымдары жоқ
екендігі көрсетіледі.
4) жылжымайтын мүліктің құқық белгілеуші құжаттың көшірмесі және (немесе) жер
учаскесіне нотариалды куәландырылған сәйкестендіру құжатының көшірмесі, не салыстырып
тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылады;
5) діни іс-шаралар өткізуге арналған үй-жайлар орналасқан аумақта әрекет ететін
жергілікті қоғамдастық жиналысының (жиынының) немесе үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік
иелері жиналыстарыныңдіни іс-шаралар өткізуге (үй-жай орналасқан ғимараттың аумағымен
шектесетін (сонымен қатар, шекара аралығында сервитут, автомобиль жолы өтетін болса)
тұрғын үйлер болған жағдайда ұсынылады) келісетіні туралы шешімінің көшірмесі;
Жергілікті қоғамдастық жиналысы (жиыны) немесе кондоминиум объектісінің органы
болмаған жағдайда жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның аталған үй-жайда діни іс-шаралар
өткізугекелісімі туралы хаты ұсынылады (үй-жай орналасқан ғимараттың аумағымен шектесетін
(сонымен қатар, шекара аралығында сервитут, автомобиль жолы өтетін болса) жеке тұлғаның
үйі, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің үй-жайы болған жағдайда ұсынылады);
6) меншік иесінің үй-жайды діни іс-шараларды өткізу үшін пайдалануға келісуі туралы
хаты (ғимарат жалға алынған жағдайда ұсынылады);
Осы тармақтың 5), 6) тармақшаларында көзделген құжаттарда көрсетілген күн өтініш
берілгенге дейін үш айдан артық болмауға тиіс.
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Қажетті құжаттар
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Көрсетілетін
қызметтің құны мен
ақы төлеу тәртібі

құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап – күнтiзбелiк
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Көрсетілетін
қызметті көрсету
мерзімі

9

Көрсетілетін

діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) тыс

өтеусіз
30 (отыз) күн;
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қызметті көрсету
нәтижесі

жерлерде орналастыруға келісі туралы келісу-хат не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту
туралы дәлелденген жауап

Нормативтікқұқықтық актілер

ҚР 2011 жылғы 11 қарашадағы «Діни бірлестіктер және діни қызметі туралы» заң

Қосымша ақпарат
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Интернет ресурстарда www.din-zko.gov.kz
телефон 24 3054.

«Мемлекеттік қызмет» бөлімінде

