
Әскерге шақырылушыларға әскерге шақыру учаскелеріне тіркеу туралы 

куәліктер және куәліктердің телнұсқаларын беру  

 

Мемлекеттік орган                         

 

ҚР Қорғаныс министрлігі 

 

Қызметті алушылар 

 

жеке тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 

 

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы 

2)www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы 

 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

5 (бес) жұмыс күні 

 

Қызмет  құны  

  

тегін 

 

Құжаттар тізбесі 

 

1) он жеті жасқа толған жылы қаңтар – наурызда 

тіркеуден өтпеген және 18 жасқа толмаған 

көрсетілетін қызметті алушы алғаш рет өтініш 

жасаған кезде: 

әскерге шақыру учаскесіне тіркеу туралы куәлікті 

және куәліктің телнұсқаларын беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

"Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан 

Республикасы Кодексінің 647-бабы бойынша 

азаматтардың әскери есепке алу жөніндегі 

міндеттерді орындамағаны үшін айыппұлды төлегені 

туралы түбіртек (бұзушылық фактісі бар болған 

кезде) ("электрондық үкімет" шлюзі (бұдан әрі – 

ЭҮШП) арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден алынатындардан басқа); 

көлемі 30х40 мм екі фотосурет (фотосуреттер өтініш 

иесінің жасына сәйкес болуға және қатаң түрде 

жарық жерде алдынан түсірілген, беті фотосуреттің 

жалпы ауданының шамамен 70%-ін алатындай 

жасалуға тиіс). 

2) бұдан бұрын он сегіз жастан жиырма жеті жасқа 

дейін әскери есепке тұрмаған және әскерге шақыру 

учаскесіне тіркелмеген көрсетілетін қызметті алушы 

алғаш рет өтініш жасаған кезде (құжаттар ЖӘБО-да 

медициналық куәландырудан өткеннен соң 

қабылданады): 

әскерге шақыру учаскесіне тіркеу туралы куәлікті 

және куәліктің телнұсқаларын беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

"Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан 

Республикасы Кодексінің 647-бабы бойынша 

азаматтардың әскери есепке алу жөніндегі 

міндеттерді орындамағаны үшін айыппұлды төлегені 

туралы түбіртек (бұзушылық фактісі бар болған 

кезде) (ЭҮШП басқа); 

көлемі 30х40 мм екі фотосурет (фотосуреттер өтініш 

иесінің жасына сәйкес болуға және қатаң түрде 



жарық жерде алдынан түсірілген, беті фотосуреттің 

жалпы ауданының шамамен 70%-ін алатындай 

жасалуға тиіс). 

Аудандық (қалалық) әскерге шақыру 

комиссиясының хаттамалары кітабынан үзінді 

(көрсетілетін қызметті беруші қоса береді). 

3) тіркеу туралы куәлікті жоғалтқан немесе ол 

бүлінген кезде: 

әскерге шақыру учаскесіне тіркеу туралы куәлікті 

және куәліктің телнұсқаларын беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы (бүлінген 

жағдайда); 

"Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан 

Республикасы Кодексінің 649-бабында көзделген 

айыппұлды төлегені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық бар болған кезде) (ЭҮШП басқа); 

көлемі 30х40 мм екі фотосурет (фотосуреттер өтініш 

иесінің жасына сәйкес болуға және қатаң түрде 

жарық жерде алдынан түсірілген, беті фотосуреттің 

жалпы ауданының шамамен 70%-ін алатындай 

жасалуға тиіс). 

4) тегін, атын, әкесінің атын өзгерткен кезде: 

әскерге шақыру учаскесіне тіркеу туралы куәлікті 

және куәліктердің телнұсқаларын беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

қолда бар тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы; 

көлемі 30х40 мм екі фотосурет (фотосуреттер өтініш 

иесінің жасына сәйкес болуға және қатаң түрде 

жарық жерде алдынан түсірілген, беті фотосуреттің 

жалпы ауданының шамамен 70%-ін алатындай 

жасалуға тиіс). 

 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

 

  

 

Тіркеу туралы куәлік (куәліктің телнұсқа) не осы 

мемлекеттiк қызметтi көрсетуден бас тарту туралы 

дәлелдi жауап   

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

 

 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020702#z161 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020702#z161

