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«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік разрядты
спортшы, 2-жасөспірімдік разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік разрядты
спортшы спорттық разрядтар жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi
санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты
жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты əдiскер,
біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi жоғары
деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi біліктілік
санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 1. Жалпы
ережелер
1. «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік разрядты спортшы, 2жасөспірімдік разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік разрядты спортшы спорттық разрядтар
жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi
екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты əдiскер,
біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi
санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне
спорт министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ауданның, облыстық маңызы бар қаланың,
республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы ауданының жергілікті атқарушы органның
дене шынықтыру жəне спорт саласындағы функцияларды жүзеге асыратын тиісті
құрылымдық бөлімшелер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Мемлекеттік қызметті көрсету өтінішін қабылдау жəне нəтижесін беру «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
(бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) құжаттар топтамасын Мемлекеттік корпорацияға тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік
30 (отыз) күн.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік

қызметті көрсету мерзіміне кірмейді.
Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызмет мерзімінің аяқталуына бір
күн қалғанда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін Мемлекеттік корпорацияға жолдайды;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін рұқсат етілетін ең ұзақ күту уақыты – 15 (он бес)
минут;
3) рұқсат етілетін ең ұзақ қызмет көрсету уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі спорттық разрядты беру туралы куəлік,
біліктілік санаттын беру туралы куəлік не спорттық разрядты беру туралы, біліктілік санатты
беру туралы бұйрықтын көшірмесі болып табылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін
көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығын қоса алғанда
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін;
2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес
жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбі аралығын қоса алғанда
белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша
жеделдетілген қызмет көрсетусіз «электрондық кезек» күту тəртібімен көрсетіледі, портал
арқылы электрондық кезекті броньдауға болады.
9. Көрсетілетін қызметті алушы (не уəкілетті өкілі) мемлекеттік қызметті көрсету үшiн
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қажетті құжаттардың тізбесі:
1) «2-разрядты спортшы», «3-разрядты спортшы», «1-жасөспірімдік разряд спортшысы»,
«2-жасөспірімдік разрядты спортшы», «3-жасөспірімдік разрядты спортшы» спорттық
разрядтарын беру туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат жəне (немесе)
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды
куəландырылған сенімхаты (сəйкестендіру үшін);
бастапқы спорттық ұйымның мөрімен жəне қолымен куəландырылған қолдаухаты;
спорт түрі бойынша облыс федерациясының мөрімен куəландырылған облыстық жəне
(немесе) қалалық жарыстар, спорт түрі бойынша аккредиттелген облыс федерациясы
болмаған жағдайда, облыстық дене шынықтыру жəне спорт жөніндегі атқарушы органның
мөрімен куəландырылған жарыстар немесе аудандық, қалалық дене шынықтыру жəне спорт
жөніндегі атқарушы органның мөрімен куəландырылған аудандық жарыстар
хаттамаларының көшірмелері;
2) «біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты жаттықтырушы», «біліктiлiгi орта
деңгейдегi екінші санатты жаттықтырушы» біліктілік санаттарын беру (жəне/немесе растау)
туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат жəне (немесе)
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды
куəландырылған сенімхаты (сəйкестендіру үшін);
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
өтініш;
кəсіптік білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы белгісі бар еңбек

кітапшасының немесе еңбек шартының, немесе еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде
еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актісінен
үзінді көшірме, немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған
мұрағаттық анықтама;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
жаттықтырушы-оқытушының спортшыларды дайындауы туралы анықтамасы;
спорт түрлер бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясының мөрімен
куəландырылған, спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы
болмаған жағдайда, облыстық дене шынықтыру жəне спорт жөніндегі атқарушы органның
мөрімен куəландырылған жарыстар хаттамаларының көшірмелері;
3) «біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты əдіскер», «біліктiлiгi орта деңгейдегi
екінші санатты əдіскер» біліктілік санаттарын беру (жəне/немесе растау) туралы мемлекеттік
көрсетілетін қызметті алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат жəне (немесе)
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды
куəландырылған сенімхаты (сəйкестендіру үшін);
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
өтініш;
кəсіптік білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы белгісі бар еңбек
кітапшасының немесе еңбек шартының, немесе еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде
еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актісінен
үзінді көшірме, немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған
мұрағаттық анықтама;
4) «біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты нұсқаушы-спортшы» біліктілік санатын
беру (жəне/немесе растау) туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат жəне (немесе)
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды
куəландырылған сенімхаты (сəйкестендіру үшін);
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
өтініш;
білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы белгісі бар еңбек
кітапшасының немесе еңбек шартының, немесе еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде
еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актісінен
үзінді көшірме, немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған
мұрағаттық анықтама;
спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясының мөрімен
куəландырылған, аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы болмаған жағдайда
нұсқаушы-спортшы құрамына кіретін ұйымның мөрімен куəландырылған санат беру туралы
қолдаухат;
5) «спорт төрешісі» біліктілік санатын беру туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу
үшін:
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат жəне (немесе)
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды
куəландырылған сенімхаты (сəйкестендіру үшін);
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
өтініш;

қызмет берушінің төрешілік растайтын жарыс хаттамасының көшірмесі немесе төрешілік
туралы анықтама.
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттардың мемлекеттік
ақпараттық жүйелерде қамтылған мəліметтерін көрсетілетін қызметті беруші жəне
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден
«электрондық үкімет» шлюзы арқылы алады.
Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорацияның қызметкері тиісті
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.
Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды жеке басын куəландыратын құжатын
көрсеткен кезде қолхат негізінде (не оның нотариалдық куəландырылған өкілі бойынша) беру
жүзеге асырылады.
Мемлекеттік корпорация мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін бір ай бойы өзінде
сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін көрсетілетін қызметті берушіге одан əрі сақтау үшін
жібереді. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген кезде, Мемлекеттік
корпорацияның сұрау салу бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде
көрсетілген қызметті берушіге беру үшін бір жүмыс күн ішінде дайын құжаттарды
Мемлекеттік корпорацияға жібереді.
10. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтініш қабылдаудан бас тартады жəне осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қолхат
береді.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті
берушінің, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) олардың
қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті беруші қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекетіне
(əрекетсіздігіне) шағым Министрліктің Дене шынықтыру жəне спорт істері комитетінің
www.sport.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде
көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің не тиісті облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы (əкімдігінің)
басшысына беріледі.
Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің, немесе
тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы
органның (əкімдігінің) кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.
Шағымның көрсетілетін қызметті берушінің, немесе тиісті облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органның (əкімдігінің) кеңсесінде
қабылданғанын растау оның тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні) болып
табылады.
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері дұрыс қызмет көрсетпеген жағдайда, шағым
Мемлекеттік корпорация филиалы, бөлімі басшысының атына www.con.gov.kz интернетресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар арқылы беріледі.
Мемлекеттік корпорацияның кеңсесіне қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы келіп түскен
шағымның қабылданғанын растау оның тіркелуі болып табылады (мөртабан, кіріс нөмірі
жəне тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады).
Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің, тиісті облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органның (əкімдігінің)

немесе Мемлекеттік корпорацияның мекенжайына келіп түскен шағымы оны тіркеген
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.
Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжделген жауап көрсетілетін қызметті алушыға
пошта байланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің, тиісті облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органның (əкімдігінің)
немесе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде қолма-қол беріледі.
Портал арқылы электрондық жүгінген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетінен» оны өңдеу барысында жаңартылатын (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны
туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) өтініш туралы ақпарат
қолжетімді болады.
Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін
қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның
тіркеген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.
Жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), пошталық
мекенжайы жəне байланыс телефондару көрсетіледі;
12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа
жүгіне алады.

4. Мемлекеттік, оның ішінде Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін
қызметтердің ерекшеліктері ескерілген өзге талаптар
13. Тыныс-тіршілігін шектейтін тұрақты ағза функцияларының ауытқуларымен
денсаулығында бұзушылық бар көрсетілетін қызметі алушыларға мемлекеттік қызметті
көрсетуді Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мəселелері бойынша бірыңғай байланысорталығының 1414, 8 800 080 7777 телефоны жүгіну арқылы көрсетілетін қызметті
алушының тұрғылықты жеріне шыға отырып, Мемлекеттік корпорацияның қызметкерлері
жүргізеді.
14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің Дене
шынықтыру жəне спорт істері комитетінің www.sport.gov.kz интернет-ресурсындағы
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ бар болған жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін
қызметті электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.
16. Көрсетілетін қызметті алушы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік
қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті»,
сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы
арқылы алуға мүмкіндігі бар.
17. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті
берушінің интернет-ресурсында көрсетілген телефондар не Мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефоны
арқылы анықтамалық қызметтен алуға болады.
«2-разрядты спортшы, 3-разрядты
спортшы, 1-жасөспірімдік разрядты
спортшы, 2-жасөспірімдік разрядты

спортшы, 3-жасөспірімдік разрядты
спортшы спорттық разрядтар жəне
біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi
санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi
орта деңгейдегi екiншi санатты
жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары
деңгейдегi екiншi санатты əдiскер,
біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi
санатты əдiскер, біліктiлiгi жоғары
деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушыспортшы, спорт төрешiсi біліктілік
санаттарын беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан
______________________________
(Дене шынықтыру жəне спорт
______________________________
саласындағы жергілікті атқарушы
___________________________________
органның атауы)
біліктілік комиссиясының төрағасына

ӨТІНІШ
___________________________________________________________
(жаттықтырушыға, нұсқаушы-спортшыға, спорттық төрешіге спорт
түрін көрсету, əдіскерлерге – спорт мекемесінің атауы)
Мен, ________________________________________________________________
Спорттық атағы ______________________________________________________
Жұмыс орны, атқаратын лауазымы ______________________________________
Жаттықтырушы-оқытушылық жұмыс өтілі _________________________________
Үй мекенжайы: _______________________________________________________
Маған _______________________________________________________________
беру туралы мəселені қарауыңызды сұраймын.
Мына жұмыс нəтижелерін біліктілік санатын беру үшін негіздеме болады
деп санаймын: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Жаттықтырушының, əдіскердің, нұсқаушы-спортшының жəне спорттық
төрешілердің лауазымдарына арналған біліктілік талаптарымен таныстым
____________________
«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы,
1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы,
3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтар жəне біліктiлiгi

жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта
деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi
екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты
əдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты
нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген ақпараттық
жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді
пайдалануға келісем беремін.
20__ жылғы «___» ______________ ____________________
(жеке қолы)
«2-разрядты спортшы, 3-разрядты
спортшы, 1-жасөспірімдік разрядты
спортшы, 2-жасөспірімдік разрядты
спортшы, 3-жасөспірімдік разрядты
спортшы спорттық разрядтар жəне
біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi
санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi
орта деңгейдегi екiншi санатты
жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары
деңгейдегi екiншi санатты əдiскер,
біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi
санатты əдiскер, біліктiлiгi жоғары
деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушыспортшы, спорт төрешiсi біліктілік
санаттарын беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша
Нысан

Жаттықтырушы-оқытушының спортшыларды даярлауы туралы
АНЫҚТАМА
___________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)

Р/с
№

Дайындаған
спортшының
тегі, аты,
əкесінің аты
(болған
жағдайда)

Туған
жылы

Спортшымен
жұмыс істеген
өтілі

Басшының қолы ___________________________

Растаушы
құжат

Спорттық
нəтижесі

Тіркелген
(берілген)
орны

Растаушы
құжат

Мөр орны 20__ жылғы «___» _______________
«2-разрядты спортшы, 3-разрядты
спортшы, 1-жасөспірімдік разрядты
спортшы, 2-жасөспірімдік разрядты
спортшы, 3-жасөспірімдік разрядты
спортшы спорттық разрядтар жəне
біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi
санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi
орта деңгейдегi екiншi санатты
жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары
деңгейдегi екiншi санатты əдiскер,
біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi
санатты əдiскер, біліктiлiгi жоғары
деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушыспортшы, спорт төрешiсi біліктілік
санаттарын беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша
Нысан
__________________________________
(Көрсетілетін қызметті алушының
__________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
__________________________________
не ұйымының атауы)
________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының
________________________________________
мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан
Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
(бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін)
мемлекеттік қызмет көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы көрсетілсін) құжаттарды қабылдаудан Сіздің
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық
топтамасын, атап айтқанда:
Жоқ құжаттардың атауы:
1) _______________________________;
2) _______________________________;

3) ....
ұсынбауыңызға байланысты бас тартады.
Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері:____________________ _________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)
Орындаушы: ______________________________________________ _________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)
Телефоны: _____________________________________________
Алды: ___________________________________________ _____
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, (қолы)
əкесінің аты (болған жағдайда)
20__ жылғы «___» _________

