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1) жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында 

запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша 

дайындықтан өткен, сондай-ақ офицерлер құрамына 

аттестатталған азаматтар үшін: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

тіркеу туралы куәліктің немесе запастағы сержант, сарбаз 

әскери билетінің 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). 

2) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінен, 

басқа да әскерлері мен әскери құралымдарынан, 

Мемлекеттік күзет қызметінен және құқық қорғау 

органдарынан запасқа шығарылған азаматтар үшін: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

жергілікті әскери басқару органында әскери есепке қою 

туралы анықтама; 

әскери қызметке жарамдылық санатын растайтын құжат 

(денсаулық жағдайы бойынша шығарылған азаматтар 

үшін); 

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). 

3) басқа мемлекеттерден Қазақстан Республикасына 

тұрақты тұруға келген және ҚР азаматтығын алған 

запастағы офицерлер, сарбаздар, сержанттар 

қатарындағы азаматтар үшін: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 



беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

әскери қызметке қатынасын растайтын құжат (нотариат 

растаған және мемлекеттік (орыс) тілге аударылған) (бар 

болған кезде); 

некеге тұру туралы куәлік (бар болған кезде мемлекеттік 

(орыс) тілге аударылған) (түпнұсқасы салыстыру үшін); 

білімі туралы құжаттың көшірмесі (бар болған кезде 

мемлекеттік (орыс) тілге аударылған (түпнұсқасы 

салыстыру үшін); 

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) ескі үлгідегі әскери билетті жаңасына ауыстырған 

кезде: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

әскери билеттің түпнұсқасы (ескі үлгідегі); 

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). 

5) әскери билетті жоғалтқан және ол бүлінген кезде: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

жергілікті әскери басқару органында әскери есепке қою 

туралы анықтама (тұрғылықты жерін ауыстыру кезінде 

жеке әскери-есептік құжатын жоғалтқан запастағы 

офицерлер, сержанттар, сарбаздар қатарындағы азаматтар 

үшін); 

әскери билеттің түпнұсқасы (бүлінген жағдайда); 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан 

Республикасы Кодексінің 649-бабында көзделген 

айыппұлдың төленгені 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). 

6) тегін, атын, әкесінің атын өзгерткен кезде: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

бар әскери билеттің 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). 

7) офицерлер құрамының әскери атағы қалпына 

келтірілгендер: 



запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

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). 

8) денсаулық жағдайы бойынша әскери есепке берілуге 

тиіс 27 жасқа толмаған әскери міндеттілер: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы (бар болған кезде); 

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, облыстық (республикалық 

маңызы бар қаланың және астананың) әскерге шақыру 

комиссиясының бейбіт уақытта әскери қызметке 

жарамсыз, соғыс уақытында шектеулі жарамды немесе 

бейбіт уақытта әскерге шақыру бойынша әскери қызметке 

шақырылудан босатылған деп тану туралы шешімінен 

үзінді (көрсетілетін қызметті беруші қоса береді). 

9) әскерге шақырудың кейінге қалдырылуына 

(босатылуына) байланысты әскери қызмет өткермеген 

және осы ЖӘБО-да әскери есепте тұрған 27 жасқа 

толғандарға: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы (бар болған кезде); 

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). 

10) бұдан бұрын әскери есепте тұрмаған және әскерге 

шақыру учаскесіне тіркеуден өтпегендер қатарынан 

әскери қызмет өткермеген 27 жасқа толғандарға; 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

Нысан бойынша запаста тұратын азаматты медициналық 

куәландыру картасы (әскери қызметке жарамдылық 

дәрежесін айқындау туралы қорытындысы бар); 

көлемі 30х40 мм төрт фотосурет (фотосуреттер өтініш 

иесінің жасына сәйкес болуға және қатаң түрде жарық 

жерде алдынан түсірілген, беті фотосуреттің жалпы 



ауданының шамамен 70%-ін алатындай жасалуға тиіс). 

11) бас бостандығынан айыру орындарынан 

босатылғандар: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінен босатылғаны 

туралы анықтаманың көшірмесі; 

жергілікті әскери басқару органында әскери есепке қою 

туралы анықтама; 

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). 

Егер сотталғанға дейін әскерге шақырылушылар есебінде 

тұрса, аудандық (қалалық) әскерге шақыру 

комиссиясының хаттамалары кітабынан не есептік-

әліпбилік кітаптан үзінді (көрсетілетін қызметті беруші 

қоса береді). 

12) медициналық білім беру ұйымдарын бітірген соң 

әскери-есептік мамандығын алған әйелдерге: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

әскери қызметке жарамдылық санатын растайтын құжат; 

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). 

13) әскери-техникалық және басқа да мамандықтар 

бойынша даярлықтан өткен азаматтарға: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

әскери оқытылған резервті даярлау бағдарламасы 

бойынша оқуды аяқтағаны туралы сертификаттың 

нотариат бекіткен көшірмесі; 

тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы (бар болған кезде); 

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). 

14) туыстарының бiрi (әкесi, анасы, аға-інілерi немесе 

әпке-сіңлілері) әскери қызмет өткеру кезеңiнде 

қызметтік мiндеттерiн орындау кезiнде қаза тапқан, 

қайтыс болған немесе бiрiншi немесе екінші топтағы 

мүгедек болып қалған әскерге шақыру жасындағы 

азаматтарға: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

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). 

"Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі 

туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы № 561-IV Қазақстан 

Республикасының Заңы 36-бабының 1-тармағына сәйкес 

әскери қызметке шақырудан босату туралы аудандық 

(қалалық) әскерге шақыру комиссиясының хаттамалары 

кітабынан үзінді (көрсетілетін қызметті беруші қоса 

береді); 

15) ғылыми дәрежесі барларға: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

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). 

"Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі 

туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы № 561-IV Қазақстан 

Республикасының Заңы 36-бабының 1-тармағына сәйкес 

әскери қызметке шақырудан босату туралы аудандық 

(қалалық) әскерге шақыру комиссиясының хаттамалары 

кітабынан үзінді (көрсетілетін қызметті беруші қоса 

береді); 

16) тіркелген діни бірлестіктердің дін 

қызметкерлеріне: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлігі (сәйкестендіру үшін); 

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). 

"Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі 

туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы № 561-IV Қазақстан 

Республикасының Заңы 36-бабының 1-тармағына сәйкес 

әскери қызметке шақырудан босату туралы аудандық 

(қалалық) әскерге шақыру комиссиясының хаттамалары 

кітабынан үзінді (көрсетілетін қызметті беруші қоса 

береді). 

17) келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеру үшін 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 

әскерге шақырылған әйелдерге: 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билетін немесе 

оның телнұсқасын (әскери билет орнына уақытша куәлік) 

беруге өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеру туралы шарт 

жасау туралы әскери бөлім (мекеме) командирінің 

(бастығының) бұйрығынан үзінді (көрсетілетін қызметті 

алушы әскери бөлімнен (мекемеден) алады); 

әскери қызметке жарамдылық санатын растайтын құжат; 

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 

 

  

 

запастағы офицерлерге, сержанттарға, сарбаздарға әскери 

билеттер (әскери билеттердің орнына уақытша куәліктер) 

және олардың телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында 

көзделген жағдайларда және негіздер бойынша 

мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 

дәлелді жауап болып табылады 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 
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