
Android и iOS Huawei

Отсканируйте QR 
и скачайте приложение прямо сейчас!

Более 90 услуг 
и сервисов 
в приложении 
eGov mobile

Единый контакт-центр 
1414

Получить 
свидетельство 
о рождении 
легко!

Просто воспользуйтесь 
мобильным телефоном!



ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ?
До рождения ребенка 
зарегистрировать номер телефона
в базе мобильных граждан

ГДЕ ЭТО МОЖНО 
СДЕЛАТЬ?
В приложении egov mobile или 
в ЦОН

КАК ЭТО 
СДЕЛАТЬ?
Скачать приложение egov mobile 
в playmarket или appstore 
и пройти регистрацию по лицу 
(видеоидентификация) или 
обратиться в ЦОН 
с удостоверением личности

ОСТАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?
Позвоните на бесплатный 
номер 1414

КАК ОФОРМИТЬ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ 
ПО СМС?

Выбрать язык, отправив 
цифру 1 или 2

Отправить СМС с желаемой 
фамилией именем и 
отчеством ребенка

Подтвердить фамилию 
имя отчество отправив 
СМС со словом «да» или 
отправить исправленные 
сведения через СМС

После поступления СМС 
о готовности свидетельства 
о рождении обратиться 
в отдел регистрации 
актов гражданского 
состояния по указанному 
в СМС адресу
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Сәлеметсіз бе, Айжан! 
Сізді нәрестелі болуыңызбен 
құттықтаймыз! Сұрақтар пайда болған 
жағдайда 1414 хабарласыңыз. 
Қызмет көрсету тілін таңдау үшін келесі 
СМС жіберіңіз: 1 – қазақша, 2 – орысша. 
Здравствуйте, Айжан! 
Поздравляем вас с рождением ребенка! 
При возникновении вопросов звоните 
1414. Для выбора языка оказания услуги 
отправьте СМС с цифрой: 
1 – казахский язык, 2 – русский язык.
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Для получения свидетельства 
о рождении напишите ФИО ребенка 
(необходимо учесть специфические 
буквы казахского алфавита при 
необходимости). Для этого отправьте 
СМС с текстом «Фамилия Имя Отчество»

Асанова Алия Асанкызы

Подтвердите ФИО ребенка. Для этого 
отправьте СМС с текстом Да - если 
подтверждаете, или если хотите 
исправить - Фамилия Имя Отчество

Да

Для получения свидетельства 
о рождении Асанова Алия Асанкызы 
(ИИН ############) Вам необходимо 
явиться 21.09.2021 по адресу 
ОТДЕЛ РАГС ГОРОДА АКТОБЕ.
При себе необходимо иметь оригинал 
медицинского свидетельства 
о рождении ребенка

Регистрация рождения ребенка.
Статус заявки: Принято

Регистрация рождения ребенка.
Статус заявки: Заявление 
зарегистрировано



Android және iOS Huawei

QR сканерлеңіз және қосымшаны 
дәл қазір жүктеп алыңыз!

eGov mobile
қосымшасында 
90-нан астам 
қызметтер мен 
сервистер бар

Бірыңғай 
байланыс орталығы

1414

Туу туралы 
куәлікті 
алу оңай!

Жай ғаңа 
ұялы телефонды 
пайдаланыңыз!



НЕ ІСТЕУ 
КЕРЕК?
Бала туылғанға дейін 
телефон нөмірін мобильді 
азаматтар базасында тіркеу

ҚАЙДА 
ЖАСАУҒА БОЛАДЫ?
Egov mobile қосымшасында 
немесе ХҚКО-да

ҚАЛАЙ 
ЖАСАУҒА БОЛАДЫ?
Egov mobile қосымшасын 
playmarket немесе appstore-дан 
жүктеп, тұлға бойынша тіркеуден 
(бейнеидентификация) өту немесе 
ХҚКО-ға жеке куәлікпен жүгіну

СҰРАҚТАР 
ҚАЛДЫ МА?
Тегін 1414 нөміріне қоңырау 
шалыңыз

ТУУ ТУРАЛЫ 
КУӘЛІКТІ СМС 
АРҚЫЛЫ ҚАЛАЙ 
РӘСІМДЕУГЕ 
БОЛАДЫ?

1 немесе 2 санын жіберу 
арқылы тілді таңдаңыз

Баланың қалаған тегін, 
атын және әкесінің атын 
СМС-пен жолдау

«Иә» сөзі бар СМС жолдау 
арқылы тегін, атын, 
әкесінің атын растау немесе 
СМС арқылы түзетілген 
мәліметтерді жіберу

Тегін, атын, әкесінің атын 
«Иә» сөзі бар СМС арқылы 
растау немесе СМС арқылы 
түзетілген мәліметтерді 
жолдау

Сәлеметсіз бе, Айжан! 
Сізді нәрестелі болуыңызбен 
құттықтаймыз! Сұрақтар пайда болған 
жағдайда 1414 хабарласыңыз. 
Қызмет көрсету тілін таңдау үшін келесі 
СМС жіберіңіз: 1 – қазақша, 2 – орысша. 
Здравствуйте, Айжан! 
Поздравляем вас с рождением ребенка! 
При возникновении вопросов звоните 
1414. Для выбора языка оказания услуги 
отправьте СМС с цифрой: 
1 – казахский язык, 2 – русский язык.
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Баланың туу туралы куәлігін алу үшін, 
баланың ЖАӘ (қажеттілік туындаған 
жағдайда, қазақ әліпбиіндегі арнайы 
әріптерді ескеру қажет) жазыңыз. 
СМС-ті келесі мәтінмен жіберіңіз 
«Жөні Аты Әкесінің аты»

Асанова Алия Асанкызы

Баланың ЖАӘ растаңыз. Ол үшін СМС-ті 
келесі мәтінмен жіберіңіз "Иә" - егер 
растасаңыз, "Жөні Аты Әкесінің аты" - 
егер түзеткіңіз келсе

Иә
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Баланың туу туралы куәлігін алу үшін 
Асанова Алия Асанкызы Сізге 21.09.2021 
күні АҚТОБЕ ҚАЛАСЫ АХАТ БОЛІМІ 
мекен жайы бойынша келу керек. 
Өзіңізбен бірге баланың туу туралы 
медициналық куәлігінің түп нұсқасы 
болуы қажет.

Баланың туылғанын тіркеу. 
Өтініш мәртебесі: Қабылданбады

Баланың туылғанын тіркеу. 
Өтініш мәртебесі: Бекітілді
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