
Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан  
от « 19 » февраля  2014 года 

                      №  113 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Оформление приглашений на въезд в Республику Казахстан  

по частным делам и с целью воссоединения семьи» 
 
 

1. Общие положения 
 
1. Государственная услуга «Оформление приглашений на въезд                 

в Республику Казахстан по частным делам и с целью воссоединения семьи»  
(далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
внутренних дел Республики Казахстан (далее – Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается территориальными 
подразделениями миграционной полиции Министерства (далее – услугодатель). 

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 
4. Сроки оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи услугополучателем пакета документов – 5 (пять) 

рабочих дней.  
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов – 30 (тридцать) минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя –  

30 (тридцать) минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – приглашение  

установленного образца согласно приложению 1 к настоящему стандарту 
государственной услуги. 

7. Государственная услуга является платной. За оказание государственной 
услуги взимается государственная пошлина в соответствии со статьей 538 
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс), которая составляет  
50 процентов от размера месячного расчетного показателя, установленного на 
день уплаты государственной пошлины. 
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Государственная пошлина оплачивается через банковские учреждения 
Республики Казахстан, которыми выдается документ (квитанция), 
подтверждающий размер и дату оплаты. 

8. График работы услугодателя: с понедельника по субботу (понедельник, 
пятница с 9-00 до 18-30 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14-30, в субботу 
с 9-00 до 13-00 часов) кроме выходных (воскресенье) и праздничных дней, 
согласно трудовому законодательству Республики Казахстан. Прием 
осуществляется в порядке очереди, без предварительной записи и ускоренного 
обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя: 

1) ходатайство о приглашении в произвольной форме; 
2) заявление-анкету установленной формы согласно приложению 2 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 
3) квитанцию об оплате государственной пошлины. 
10. Основаниями для отказа услугополучателю в оказании 

государственной услуги являются: 
1) в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны 

общественного порядка и здоровья населения; 
2) если его действия направлены на насильственное изменение 

конституционного строя; 
3) если выступает против суверенитета и независимости Республики 

Казахстан, призывает к нарушению единства и целостности ее территории; 
4) если разжигает межнациональную и религиозную вражду; 
5) если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан 

Республики Казахстан и других лиц; 
6) если принадлежит к террористическим или экстремистским 

организациям, был осужден за террористическую или экстремистскую  
деятельность либо в случае признания судом в его действиях особо  опасного 
рецидива; 

7) если им не исполнено взыскание за совершение уголовного или 
административного правонарушения, наложенное на него в период 
предыдущего пребывания в Республике Казахстан; 

8) если в период предыдущего пребывания в Республике Казахстан им не 
представлена декларация по индивидуальному подоходному налогу в случае, 
когда представление такой декларации предусмотрено законодательством 
Республики Казахстан; 

9) если не представил подтверждение о наличии средств, необходимых 
для пребывания и выезда из Республики Казахстан, в порядке, определяемом 
Правительством Республики Казахстан, за исключением этнических казахов, 
лиц, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Республики Казахстан 
или Казахской Советской Социалистической Республики, и членов их семей;  
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10) если при обращении с ходатайством о въезде он сообщил о себе 
ложные сведения или не представил необходимые документы в срок, 
установленный законодательством Республики Казахстан; 

11) при наличии у него заболеваний, являющихся противопоказанием для 
въезда в Республику Казахстан. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия)  
услугодателей и (или) их должностных лиц по вопросам оказания 

государственной услуги 
 
11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) 

его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг: жалоба 
подается на имя руководителя услугодателя, или Министерства, по адресу, 
указанному в пункте 14 настоящего стандарта государственной услуги. 

Жалоба подается в письменной форме по почте или в электронном виде в 
случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, либо 
нарочно через канцелярию услугодателя, или Министерства, в рабочие дни. 

В жалобе услугополучателем указывается его фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес, исходящий номер и дата. Жалоба должна быть подписана 
услугополучателем. 

Принятая жалоба регистрируется в журналах учета жалоб и обращений 
физических и юридических лиц органа внутренних дел. Документом, 
подтверждающим принятие жалобы, является талон, с указанием даты и 
времени, фамилии и инициалов лица, принявшего обращение/жалобу, а также 
срока и места получения ответа на поданную жалобу и контактные данные 
должностных лиц, у которых можно узнать о ходе рассмотрения жалобы. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, подлежит 
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
услогополучателю по почте либо выдается нарочно в канцелярии услугодателя 
или Министерства. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

12. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 
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4. Иные требования с учетом особенностей  
оказания государственной услуги 

 
13. Особенности оказания государственной услуги услугополучателям с 

ограниченными возможностями при обращении к услугодателю: 
1) предусмотрены условия для обслуживания услугополучателей с 

ограниченными физическими возможностями, входы в здания оборудованы 
пандусами, имеются кресла для ожидания; 

2) за услугополучателей, у которых по состоянию здоровья отсутствует 
возможность личной явки к услугодателю, прием документов, необходимых 
для оказания государственной услуги производится услугодателем с выездом 
по месту регистрации услугополучателя. 

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещаются на 
интернет-ресурсе Министерства: www.mvd.gov.kz в разделе «О деятельности 
органов внутренних дел». 

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги указаны на интернет-ресурсе www.mvd.gov.kz.  
Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 1414. 

 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mvd.gov.kz/
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Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 

      2014 жылғы « 19 » ақпандағы 
№  113  қаулысымен 

бекітілген 
 

 
«Жеке істері бойынша және отбасының қайта қосылуы мақсатында 

Қазақстан Республикасына шақыруларды ресімдеу»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

 
 

1. Жалпы ережелер 
 
1. «Жеке істері бойынша және отбасының қайта қосылуы мақсатында 

Қазақстан Республикасына шақыруларды ресімдеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі. 

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің аумақтық көші-қон 
полициясы бөлімшелері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

 
 

2. Мемлекеттік көрсетілетін  қызметтің тәртібі 
 

4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері: 
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың топтамасын тапсырған 

сәттен бастап – 5 (бес) жұмыс күні; 
2) құжаттардың топтамасын тапсыру үшін рұқсат етілген ең ұзақ күту 

уақыты – 30 (отыз) минут; 
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең 

ұзақ күту уақыты – 30 (отыз) минут. 
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны:  қағаз түрінде. 
6. Мемлекеттiк қызмет көрсету нәтижесi – осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес белгiленген үлгiдегi шақыру. 
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы көрсетіледі. Мемлекеттiк 

қызмет көрсетiлгенi үшiн мемлекеттiк баж алынады, ол «Салық және бюджетке 
төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» (Салық кодексi)                     
Қазақстан Республикасы кодексiнiң 538-бабына сәйкес мемлекеттiк баж төлеу 
күніне белгiленген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінен 50 пайызды құрайды. 

Мемлекеттiк баж Қазақстан Республикасының банк мекемелерi арқылы 
төленедi, олар төлемнiң мөлшерi мен күнiн растайтын құжат (түбiртек) бередi. 
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8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс (жексенбі) және мереке 
күндерінен басқа дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда (дүйсенбi – жұма 
сағат 9-00-ден 18-30-ға дейiн, түскi үзiлiспен сағат 13-00-ден 14-30-ға дейiн, 
сенбi сағат 9-00-ден 13-00-ге дейiн). Қабылдау алдын ала жазылусыз және 
жеделдетіп қызмет көрсетусiз кезек тәртiбiмен жүзеге асырылады. 

9. Мемлекеттiк көрсетілетін қызметтi алу үшiн көрсетілетін қызметті 
алушылар ұсынатын құжаттар тізбесі:  

1) шақыру туралы еркiн нысандағы қолдаухат; 
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес 

белгiленген нысандағы  сауалнама-өтiнiш; 
3) мемлекеттiк бажды төлегенi туралы түбiртек ұсынады. 
10. Мыналар: 
1) ұлттық қауiпсiздiктi,  қоғамдық тәртіпті және халықтың денсаулығын 

қорғауды қамтамасыз ету мүддесі үшін; 
 2) егер оның іс-әрекеті конституциялық құрылымды күштеп өзгертуге 

бағытталса; 
3) егер ол Қазақстан Республикасының егемендігі мен тәуелсіздігіне 

қарсы шықса, оның аумағының бірлігі мен тұтастығын бұзуға шақырса; 
4) егер ол ұлтаралық және діни араздықты тұтандырса; 
5) егер бұл Қазақстан Республикасы азаматтарының және басқа да 

адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау үшiн қажет болса; 
6) егер ол террористік және экстремистік ұйымдарға жатса, террористік 

әрекеті үшін сотталған болса не оны іс-әрекетін сот аса қауіпті рецидив деп 
таныса; 

7) егер ол қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін 
Қазақстан Республикасында алдыңғы болған кезеңде қолданылған жазаны 
орындамаған болса; 

8) егер жеке табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда, Қазақстан 
Республикасында алдыңғы болған кезеңде ол мұндай декларацияны табыс 
етпесе; 

9) егер ол, этникалық қазақтарды, Қазақстан Республикасында немесе 
Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасында туған немесе бұрын оның 
азаматтығында тұрған адамдарды және олардың отбасы мүшелерін қоспағанда, 
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен Қазақстан 
Республикасында болу және одан кету үшін қажетті қаражатының бар екендігі 
туралы растауды ұсынбаса; 

10) егер ол келу туралы өтініш хат жолдаған кезде өзі туралы жалған 
мәліметтер хабарлаған болса немесе қажетті құжаттарды Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде табыс етпесе; 
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11) оның Қазақстан Республикасына келу үшін қарсы айғақтар болып 
табылатын аурулары болған кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтен бас тарту үшін негіз болып табылады. 

 
 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша 
көрсетілетін қызметті берушілердің және олардың лауазымды 

тұлғаларының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) 
шағымдану тәртібі 

 
11. Мемлекеттiк қызмет көрсету мәселелері бойынша  көрсетілетін 

қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 
шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының немесе Министрліктің 
атына беріледі. 

Шағым пошта арқылы жазбаша нысанда немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда  электрондық түрде  не 
көрсетілетін  қызметті берушінің, немесе Министрліктің  кеңсесі арқылы  
жұмыс күндері қолма-қол қабылданады.  

Шағымда көрсетілетін қызметті алушы тегiн, атын, әкесiнiң атын, 
пошталық мекенжайын, шығыс нөмiрi мен күнiн көрсетедi. Шағымға 
көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс. 

Қабылданған шағым iшкi iстер органының жеке және заңды тұлғалардың 
шағымдары мен өтініштерін есепке алу журналдарында тiркеледi. Шағымның 
қабылданғанын растайтын құжат күнi мен уақыты, өтінішті/шағымды 
қабылдаған адамның тегi және аты-жөнi, сондай-ақ берiлген шағымға жауап 
алу мерзiмi мен орны және шағымды қарау барысы туралы бiлуге болатын 
лауазымды адамдардың байланыс деректерi көрсетiлген талон болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті  алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде қаралуға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап 
көрсетілетін қызметті алушыға  пошта бойынша жолданады не көрсетілетін 
қызметті берушінің  немесе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі.  

Мемлекеттік көрсетілген қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын 
бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен өтініш білдіре 
алады. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасын бағалау және бақылау 
жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы ол тіркелген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қаралады.  
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12. Мемлекеттiк көрсетiлген қызметтiң нәтижелерiмен келiспеген 
жағдайларда көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгiленген тәртiппен сотқа жүгiнуге құқығы бар. 

 
 

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері  
ескерілген өзге де талаптар  

 
13. Мүмкіндіктері шектеулі көрсетілетін қызметті алушылар көрсетілетін 

қызметті берушіге өтініш білдірген кезде оларға мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет ерекшеліктері: 

1) физикалық мүмкіндіктері шектеулі көрсетілетін қызметті алушыларға 
қызмет көрсету үшін жағдайлар көзделген, ғимараттарға кіреберістер 
пандустармен  жабдықталған, күтуге арналған креслолар бар; 

2) денсаулық жағдайы бойынша көрсетілетін қызметті берушіге жеке 
келуіне мүмкіндігі жоқ көрсетілетін қызметті алушылардан мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет үшін қажетті құжаттарды қабылдауды көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының тіркелген жеріне шыға 
отырып жүзеге асырады. 

14. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет орындарының мекенжайлары IIМ-
нiң www.mvd.kz интернет-ресурсында «Iшкi iстер органдарының қызметi 
туралы»  бөлiмінде  орналастырылады.  

15. Көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы арқылы қашықтықтан 
қолжетімділік режимінде мемлекеттік көрсетілетін қызмет тәртібі мен барысы 
туралы ақпарат алуға  мүмкіндігі бар.  

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша анықтама 
қызметтерінің  байланыс телефондары www.mvd.gov.kz интернет-ресурсында 
көрсетілген.  Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мәселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс-орталығы: 1414.  

 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mvd.gov.kz/
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Приложение 1 
к стандарту государственной услуги 
«Оформление приглашений на въезд 

в Республику Казахстан по частным делам 
и с целью воссоединения семьи» 

 
 

Образец приглашения по частным делам 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА УАҚЫТША КЕЛУГЕ ШАҚЫРУ 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВРЕМЕННЫЙ ВЪЕЗД В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН 
INVITATION FOR TEMPORARY VISIT TO THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN 

 
Шақырушы адам/Приглашающий/Inviting person: 
Teгi, Аты, Әкесінің аты/Фамилия, имя, отчество/Name: ________________________________ 
Туған жылы/Дата рождения/Date of birth: ____________________________________________ 
Азаматтығы/Гражданство/Nationaliti: _______________________________________________ 
Мекенжайы/Адрес/Address: _______________________________________________________ 
Шақырылушы адам(дар)/Приглашаемый (е)/Invited person: _____________________________ 
Тегі, аты/Фамилия, имя/Nаmе:  _____________________________________________________ 
Туған жылы/Дата рождения/Date of birth: ____________________________________________ 
Туыстық дәрежесі/Степень родства/Degree of relation: _________________________________ 
Азаматтығы/Гражданство/Nationaliti: _______________________________________________ 
Мекенжайы/Адрес/Address: _______________________________________________________ 
Сапардың мақсаты/Цель поездки/Purpose of visit: _____________________________________ 
Сапардың мepзiмi/Cpoк поездки/Period of visit: _______________________________________ 
 
Шақыру фактісін растаған    Лаузымды тұлғаның    Шақыратын адамның 
орган:                                   қолы:                қолы: 
       
Орган, подтверждающий факт  Подпись              Подпись 
приглашения:                 должностного лица:  приглашающего: 
 
The invation is endorsed    Signature of the    Signature of the 
by:                           official:           inviting person: 
М.П. "__" ________ 20__ г. 
      __________________________________________________________ 
          (Подлежит возврату в орган, оформивший приглашение) 
     
                КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН К ПРИГЛАШЕНИЮ 
Начальнику сообщается, что ______________________________________________________ 
(гражданство, фамилия, имя приглашенных) ________________________________________ 
разрешен въезд из ______________ в Республику Казахстан на _____ дней 
Цель въезда ____________________________________________________________________ 
Проживание по адресу: __________________________________________________________ 
Необходимо обеспечить контроль за въездом, соблюдением установленных 
правил пребывания и своевременным выездом из Республики Казахстан. 
М.П. Начальник _________________________________________________________________ 
                  (наименование органа, оформившего приглашение) 
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Обратная сторона образца приглашения по частным делам 
 
ШАҚЫРУ ШАРТТАРЫ: Шақырушы жақ туысқанының, танысының Қазақстан 
Республикасында болған мерзімінде: тұруы, тамақтануы, медициналық шығыстары, келетін 
адамның көші-қон полициясы органдарында күнтізбелік 5 күн iшiнде тіркелуі, Қазақстан 
Республикасынан уақтылы кeтyi жөніндегі міндеттемелерді өзіне алады. Қазақстан 
Республикасында уақтылы шақырылған адамға еңбек және коммерциялық қызметпен 
айналысуға, Қазақстан Республикасының оқу орындарына түсуге тыйым салынады. Шақыру 
берілген күннен бастап 1 жылға жарамды. 
УСЛОВИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ: Приглашающая сторона берет на себя обязательства по 
пребыванию родственника, знакомого в Республике Казахстан: проживание, питание, 
медицинские расходы, регистрация въезжающего в органах миграционной полиции в 
течение 5 календарных дней, своевременность выезда из Республики Казахстан. Во время 
пребывания в Республике Казахстан приглашаемому запрещается заниматься трудовой и 
коммерческой деятельностью, поступать в учебные заведения Республики Казахстан. 
Приглашение действительно 1 год со дня выдачи. 
TERMS OF INVITATION: The inviting party undertakes all responsibilities for the sojourn of their 
relatives, friends in the Republic of Kazakhstan: accommodation, meals, medical expenses, 
registration of the visitor (s) at the migration police department within 5 days, and the departure 
from the Republic of Kazakhstan in due time. During his visit to the Republic of Kazakhstan the 
visitor is not allowed to undertake any employment or business activities or enter any educational 
establishment in the Republic of Kazakhstan. The invitation is valid 1 year from the date of issue. 
________________________________________________________________________________ 
Отметки органа внутренних дел 
 
"__" ____________ 20__ г. 
 
Сведения о прибытии _____________________________________ 
Сведения об убытии ______________________________________ 
Начальник ГОРОВД ________________________________________ 
"__" ____________ 20__ г. 

 
__________________ 
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«Жеке істері бойынша және отбасының 
қайта қосылуы мақсатында Қазақстан 

Республикасына шақыруларды 
ресімдеу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 
1-қосымша 

 
Жеке істер бойынша шақыру үлгісі 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА УАҚЫТША КЕЛУГЕ ШАҚЫРУ 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВРЕМЕННЫЙ ВЪЕЗД В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН 
INVITATION FOR TEMPORARY VISIT TO THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN 

Шақырушы адам/Приглашающий/Inviting person: 
Teгi, Аты, Әкесінің аты/Фамилия, имя, отчество/Name: ________________________________ 
Туған жылы/Дата рождения/Date of birth: ____________________________________________ 
Азаматтығы/Гражданство/Nationaliti: _______________________________________________ 
Мекенжайы/Адрес/Address: ________________________________________________________ 
Шақырылушы адам(дар)/Приглашаемый (е)/Invited person: _____________________________ 
Тегі, аты/Фамилия, имя/Nаmе:  _____________________________________________________ 
Туған жылы/Дата рождения/Date of birth: ____________________________________________ 
Туыстық дәрежесі/Степень родства/Degree of relation: _________________________________ 
Азаматтығы/Гражданство/Nationaliti: _______________________________________________ 
Мекенжайы/Адрес/Address: ________________________________________________________ 
Сапардың мақсаты/Цель поездки/Purpose of visit: _____________________________________ 
Сапардың мepзiмi/Cpoк поездки/Period of visit: _______________________________________ 
Шақыру фактісін растаған    Лауазымды тұлғаның    Шақыратын адамның 
орган:                                   қолы:                қолы: 
Орган, подтверждающий факт  Подпись              Подпись 
приглашения:                 должностного лица:  приглашающего: 
The invation is endorsed by:   Signature of the     Signature of the 
                           official:             inviting person: 

М.О. 20  ж «____»_________. 
_______________________________________________________________________________ 
               (шақыруды ресiмдеген органға қайтарылуға тиiс) 

ШАҚЫРУҒА БАҚЫЛАУ ТАЛОНЫ 

Бастығына_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

             (шақырылғандардың азаматтығы, тегi аты) 
________________________________________________________________________________ 

Қазақстан Республикасына ____ күнге кiруге рұқсат берiлгенiн хабарлайды. 
________________________________________________________________________________ 
Кiру мақсаты____________________________________________________________________ 
Тұру мекенжайы:_________________________________________________________________ 

Қазақстан Республикасына кiруiн, болудың белгiленген ережелерiнiң сақталуын және 
уақытша шығуын бақылауды қамтамасыз ету қажет.  
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 М.О. Бастық _______________________________________________________ 
                          (шақыруды ресiмдеген органның атауы) 

 
Жеке iстер бойынша шақыру үлгiсiнiң сыртқы бетi  
 
ШАҚЫРУ ШАРТТАРЫ: Шақырушы жақ туысқанының, танысының Қазақстан 
Республикасында болған мерзімінде: тұруы, тамақтануы, медициналық шығыстары, келетін 
адамның көші-қон полициясы органдарында күнтізбелік 5 күн iшiнде тіркелуі, Қазақстан 
Республикасынан уақтылы кeтyi жөніндегі міндеттемелерді өзіне алады. Қазақстан 
Республикасында уақтылы шақырылған адамға еңбек және коммерциялық қызметпен 
айналысуға, Қазақстан Республикасының оқу орындарына түсуге тыйым салынады. Шақыру 
берілген күннен бастап 1 жылға жарамды. 
УСЛОВИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ: Приглашающая сторона берет на себя обязательства по 
пребыванию родственника, знакомого в Республике Казахстан: проживание, питание, 
медицинские расходы, регистрация въезжающего в органах миграционной полиции в 
течение 5 календарных дней, своевременность выезда из Республики Казахстан. Во время 
пребывания в Республике Казахстан приглашаемому запрещается заниматься трудовой и 
коммерческой деятельностью, поступать в учебные заведения Республики Казахстан. 
Приглашение действительно 1 год со дня выдачи. 
TERMS OF INVITATION: The inviting party undertakes all responsibilities for the sojourn of their 
relatives, friends in the Republic of Kazakhstan: accommodation, meals, medical expenses, 
registration of the visitor (s) at the migration police department within 5 days, and the departure 
from the Republic of Kazakhstan in due time. During his visit to the Republic of Kazakhstan the 
visitor is not allowed to undertake any employment or business activities or enter any educational 
establishment in the Republic of Kazakhstan. The invitation is valid 1 year from the date of issue. 

____________________________________ 
Iшкi iстер органдарының белгiсi 
20____ж. «___»________________________ 
келгенi туралы мәлiметтер ______________ 
кеткенi туралы мәлiметтер ______________ 
қалалық IIБ бастығы____________________ 
20___ж. «___»_________________________ 

__________________ 
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Приложение 2  
к стандарту государственной услуги 
«Оформление приглашений на въезд 

в Республику Казахстан по частным делам 
и с целью воссоединения семьи» 

 
Департамент внутренних дел Республики Казахстан 
_____________________________________________  
              Фамилия, имя, отчество заявителя 
_____________________________________________ 
           если имели другую ФИО, укажите их 
_____________________________________________ 
                 число, месяц, год, рождения 
_____________________________________________ 
                 место постоянного жительства 
_____________________________________________ 
Телефоны: дом                    раб 
_____________________________________________ 
 

Заявление-Анкета 
о приглашении иностранного гражданина в Республику Казахстан 

 
Сведения о лицах приглашаемых в Республику Казахстан 
Фамилия, Имя, Отчество Степень родства, 

гражданство 
Год и место рождения Страна пребывания, 

адрес и место 
жительства 

    
    
    
    
    
    
Цель поездки 

частная с целью воссоединения семьи 
 
Срок поездки______________________________________________________________________________ 
 
Ваша трудовая деятельность за последние 5 лет (включая учебу и службу в армии) 
Год поступления и увольнения Наименование организации  

и занимаемая должность 
Адрес организации 

   
   
   
   
   
   
 
Паспорт №__________________________________от «______» «____________» 20___г. 
 
Удостоверение личности №___________________ от «______» «___________» 20___г. 
Предупрежден об ответственности за заведомо ложные данные в анкете. 
 
«______»______________________20___г.                                                    _______________________________ 
                                                                                                                                           подпись заявителя 
М.П. 
Анкета принята «____» «_______________» 20___г. инспектор_____________________________________ 
                                                                                                                              Ф.И.О. лицо принявшего анкету 

___________________ 
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«Жеке істері бойынша және отбасының 
қайта қосылуы мақсатында Қазақстан 

Республикасына шақыруларды 
ресімдеу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 
2-қосымша 

 
Қазақстан Республикасының  Ішкі істер департаменті 
_____________________________________________  
              Өтініш иесінің тегі, аты, әкесінің аты 
_____________________________________________ 
          егер басқа Т.А.Ә. болса көрсетіңіз 
_____________________________________________ 
              туған  күні, айы, жылы 
_____________________________________________ 
              тұрақты тұратын жері 
_____________________________________________ 
телефондары:  үй                   жұмыс 
_____________________________________________ 
 

Шетел азаматын Қазақстан Республикасына шақыру туралы  
сауалнама-өтініш 

 
Қазақстан Республикасына шақырылатын адамдар туралы мәліметтер 

Тегі, аты, әкесінің аты Туыстық дәрежесі, 
азаматтығы  

Туған жылы мен жері  Болатын елі, мекенжайы 
және тұрғылықты жері  

    
    
    
    
    
    

 
Жол жүру мақсаты 

жеке  отбасын біріктіру мақсатында 
 
Жол жүру мерзімі___________________________________________________________________________ 
 
Соңғы 5 жылдағы Сіздің еңбек қызметіңіз (оқуды және әскердегі қызметті қоса алғанда) 

Оқуға түскен және қызметтен 
босатылған жылы 

Ұйымның атауы және атқарған 
лауазымы 

Ұйымның мекенжайы 

   
   
   
   
   
   
 
Паспорт №__________________________________ 20      жылғы   «______»__________________________ 
Жеке куәлік №___________________  20      жылғы  «_______»_________________________ 
 
Маған сауалнамадағы көрінеу  жалған деректер үшін жауапкершілік туралы 
ескертілді. 
20___жылғы  «______»________                                                                        _____________________________ 
                                                                                                                                                  өтініш иесінің қолы 
М.О. 
Сауалнама  20___жылғы «_______»________қабылданды.  инспектор__________________________________  

сауалнаманы қабылдаған адамның Т.А.Ә.  
_______________________  


