
Әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке қою 

және одан шығару 
 

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 

арқылы жүзеге асырылады. 
 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

4 (төрт) жұмыс күні қызметті алушы құжаттар 

топтамасын тапсырған сәттен бастап    

 

Қызмет  құны  

       

тегін 

 

Құжаттар тізбесі 

 

 

1) тұрғылықты жерін ауыстырған кезде әскерге 

шақырылушылар қатарындағы азаматтар үшін: 

әскерге шақырылушылардың әскери есебіне қою 

туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

тіркеу туралы куәлік. 

2) тұрғылықты жерін ауыстырған кезде немесе 

уақытша келген орнында (3 айдан асатын 

мерзімге) 7 жұмыс күні ішінде әскери есепке 

тұрмаған әскерге шақырылушылар қатарындағы 

азаматтар үшін: 

әскерге шақырылушылардың әскери есебіне қою 

туралы өтініш; 

жеке куәлік(сәйкестендіру үшін); 

тіркеу туралы куәлік; 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР 

Кодексінің 647-бабы бойынша азаматтардың әскери 

есеп жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін 

айыппұлдың төленгені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық фактісі бар болған кезде). 

3) құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік 

органдардан шығарылған, сондай-ақ құқық 

қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың 

арнайы (әскери) оқу орындарының курсанттары, 

тыңдаушылары, оқудан шығарылған және 

(немесе) келісімшартты бұзған, бірақ 27 жасқа 

толмаған және әскерге шақыру бойынша әскери 

қызметтің белгіленген мерзімін өткермеген 

азаматтар үшін: 

әскерге шақырылушылардың әскери есебіне қою 

туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

тіркеу туралы куәлік; 

құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік 



органдардың әскери есепке қою туралы нұсқамасы; 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР 

Кодексінің 647-бабы бойынша азаматтардың әскери 

есеп жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін 

айыппұлдың төленгені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық фактісі бар болған кезде). 

4) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге 

уақытша шыққан (6 айдан асатын мерзімге), 

Қазақстан Республикасына тұрақты тұруға 

келген әскерге шақырылушылар қатарындағы 

азаматтар үшін: 

әскерге шақырылушылардың әскери есебіне қою 

туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

тіркеу туралы куәлік; 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 

комитеті Шекара қызметінің белгісі бар әскерге 

шақыру учаскесіне тіркеу туралы куәлікті сақтауға 

қабылдау туралы аудан (облыстық маңызы бар қала) 

ЖӘБО-сы уәкілетті адамының қолхаты (оны 

жергілікті әскери басқару органында сақтаған 

жағдайда әскери есеп құжатын қайтару үшін); 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР 

Кодексінің 647-бабы бойынша азаматтардың әскери 

есеп жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін 

айыппұлдың төленгені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық фактісі бар болған кезде). 

5) тұрғылықты жерін ауыстыру кезінде 

запастағы офицерлер, сержанттар, сарбаздар 

қатарындағы азаматтар үшін: 

запастағы офицердің, сержанттың, сарбаздың әскери 

есебіне қою туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билеті 

немесе әскери билеттің орнына берілетін уақытша 

куәлік. 

6) тұрғылықты жерін ауыстырған кезде 7 жұмыс 

күні ішінде әскери есепке тұрмаған запастағы 

офицерлер, сержанттар, сарбаздар қатарындағы 

азаматтар үшін: 

запастағы офицердің, сержанттың, сарбаздың әскери 

есебіне қою туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билеті 

немесе әскери билеттің орнына берілетін уақытша 

куәлік. 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР 

Кодексінің 647-бабы бойынша азаматтардың әскери 

есеп жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін 

айыппұлдың төленгені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық фактісі бар болған кезде). 

7) Қазақстан Республикасының Қарулы 



Күштерінен, басқа да әскерлері мен әскери 

құралымдарынан, Мемлекеттік күзет қызметінен 

және құқық қорғау органдарынан запасқа 

шығарылған офицерлер, сержанттар, сарбаздар 

қатарындағы азаматтар үшін (әскери билет 

немесе әскери билеттің орнынан берілетін 

уақытша куәлік бар болған кезде); 

запастағы офицердің, сержанттың, сарбаздың әскери 

есебіне қою туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

запастағы офицер, сержант, сарбаз әскери билеті 

немесе әскери билеттің орнына берілетін уақытша 

куәлік. 

әскери есепке қою туралы нұсқама; 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР 

Кодексінің 647-бабы бойынша азаматтардың әскери 

есеп жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін 

айыппұлдың төленгені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық фактісі бар болған кезде). 

8) Қазақстан Республикасының Қарулы 

Күштерінен, басқа да әскерлері мен әскери 

құралымдарынан, Мемлекеттік күзет қызметінен 

және құқық қорғау органдарынан запасқа 

шығарылған офицерлер, сержанттар, сарбаздар 

қатарындағы азаматтар үшін (әскери билет 

немесе әскери билеттің орнынан берілетін 

уақытша куәлік болмаған кезде); 

запастағы офицердің, сержанттың, сарбаздың әскери 

есебіне қою туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

әскери есепке қою туралы нұсқама; 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР 

Кодексінің 647-бабы бойынша азаматтардың әскери 

есеп жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін 

айыппұлдың төленгені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық фактісі бар болған кезде). 

9) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге 

уақытша шыққан (6 айдан асатын мерзімге), 

Қазақстан Республикасына тұрақты тұруға 

келген запастағы офицерлер, сержанттар, 

сарбаздар қатарындағы азаматтар үшін: 

запастағы офицердің, сержанттың, сарбаздың әскери 

есебіне қою туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 

комитеті Шекара қызметінің белгісі бар әскерге 

шақыру учаскесіне тіркеу туралы куәлікті сақтауға 

қабылдау туралы аудан (облыстық маңызы бар) 

ЖӘБО-сы уәкілетті адамының қолхаты (оны 

жергілікті әскери басқару органында сақтаған 

жағдайда әскери есеп құжатын қайтару үшін); 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР 



Кодексінің 647-бабы бойынша азаматтардың әскери 

есеп жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін 

айыппұлдың төленгені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық фактісі бар болған кезде). 

10) бас бостандығынан айыру орындарынан 

босатылған запастағы офицерлер, сержанттар, 

сарбаздар қатарындағы азаматтар үшін: 

запастағы офицердің, сержанттың, сарбаздың әскери 

есебіне қою туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінен босатылғаны 

туралы анықтаманың көшірмесі (оны жергілікті 

әскери басқару органында сақтаған жағдайда әскери 

есеп құжатын қайтару үшін); 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР 

Кодексінің 647-бабы бойынша азаматтардың әскери 

есеп жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін 

айыппұлдың төленгені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық фактісі бар болған кезде). 

11) білім беру ұйымдарын бітірген және офицер 

әскери атағын бере отырып, офицерлер 

құрамына аттестатталған азаматтар үшін; 

запастағы офицердің, сержанттың, сарбаздың әскери 

есебіне қою туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

тіркеу туралы куәлік немесе запастағы 

сарбаздардың, сержанттардың әскери билеті; 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР 

Кодексінің 647-бабы бойынша азаматтардың әскери 

есеп жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін 

айыппұлдың төленгені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық фактісі бар болған кезде). 

12) тұрғылықты жерін ауыстыру кезінде жеке 

әскери-есептік құжатын жоғалтқан запастағы 

офицерлер, сержанттар, сарбаздар қатарындағы 

азаматтар үшін: 

запастағы офицердің, сержанттың, сарбаздың әскери 

есебіне қою туралы өтініш; 

жеке куәлік (сәйкестендіру үшін); 

"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР 

Кодексінің 647-бабы бойынша азаматтардың әскери 

есеп жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін 

айыппұлдың төленгені туралы түбіртек (құқық 

бұзушылық фактісі бар болған кезде). 

 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

  

1) Мемлекеттік корпорацияға өтініш жасаған кезде 

әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушылардың 

жеке әскери-есептік құжаттарына белгіленген 

үлгідегі мөртаңбаны қою; 

2) Мемлекеттік корпорацияға өтініш жасаған кезде 

жергілікті әскери басқару органына әскери есепке 

қою туралы анықтама беру, мынадай санаттағы 



азаматтар үшін: 

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша 

шыққан (6 айдан асатын мерзімге), Қазақстан 

Республикасына тұрақты тұруға келген запастағы 

офицерлер, сержанттар, сарбаздар қатарындағы; 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінен, 

басқа да әскерлері мен әскери құралымдарынан, 

Мемлекеттік күзет қызметінен және құқық қорғау 

органдарынан запасқа шығарылған азаматтар үшін 

(әскери билет немесе әскери билеттің орнынан 

уақытша куәлік болмаған кезде); 

білім беру ұйымдарын бітірген және офицер әскери 

атағын бере отырып, офицерлер құрамына 

аттестатталған азаматтар үшін; 

тұрғылықты жерін ауыстыру кезінде жеке әскери-

есептік құжатын жоғалтқан запастағы офицерлер, 

сержанттар, сабаздар қатарындағы; 

3)әскери міндеттіден әскери билетін немесе әскерге 

шақырылушыдан әскерге шақыру учаскесіне тіркеу 

туралы куәлігін қабылдауда әскери есептен 

шығарылғаны туралы қолхат беру (Қазақстан 

Республикасынан тыс жерлерге 6 айдан асатын 

мерзімге шығатын әскери міндеттілер мен әскерге 

шақырылушылар қатарындағы азаматтарға); 

4) порталға өтініш жасаған кезде көрсетілетін 

қызметті берушінің ЭЦҚ қойылған электрондық 

құжат нысанында әскери міндеттілер мен әскерге 

шақырылушыларды әскери есепке қою және одан 

шығару туралы хабарлама; 

5) мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 

дәлелді жауап. 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020702#z163 
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