
Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 19 » февраля  2014 года 

                     №  111 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Регистрация приема и выхода из гражданства Республики Казахстан» 

 
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Регистрация приема и выхода из 
гражданства Республики Казахстан» (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 пакета необходимых документов – 6 (шесть) месяцев, 

в упрощенном порядке – 3 (три) месяца; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов –  

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

30 (тридцать) минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результатом оказания государственной услуги являются: 
1)   справка о приеме в гражданство Республики Казахстан по форме 

согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги; 
2)   справка о выходе из гражданства Республики Казахстан по форме 

согласно приложению 2 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 100 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 пятницу 
включительно, с 09.00 до 18.30 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.30 часов, 
кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству 
Республики Казахстан. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

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

1) для приема в гражданство Республики Казахстан: 
заявление о приеме в гражданство: 
анкета-заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 
четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см ; 
обязательство по форме согласно приложению 4 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 
справка о наличии либо отсутствии судимости;  
документ об оплате государственной пошлины или освобождении от ее 

уплаты; 
справка об отсутствии или прекращении прежнего гражданства, 

выданная компетентным органом другого государства. 
Помимо перечисленных документов представляют: 
лица, отвечающие требованиям перечня профессий и требований для 

лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в 
гражданство Республики Казахстан, согласно приложению 5 к настоящему 
стандарту государственной услуги; 

лица, возвратившиеся для постоянного проживания в Республику 
Казахстан как на историческую родину – удостоверение оралмана и заявление 
об отказе от прежнего гражданства;  

 граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью постоянного 
проживания в Республику Казахстан, имеющие одного из близких 
родственников – граждан Республики Казахстан: ребенка (в том числе 
усыновленного), супруга (супругу), одного из родителей (усыновителей), 
сестру, брата, деда или бабушку, независимо от срока их проживания в 
Республике Казахстан, документы, удостоверяющие степень родства с 
гражданами Республики Казахстан (свидетельство о рождении, свидетельство о 
браке).  

После сдачи документов услугополучателю выдается справка согласно 
приложению 6 к настоящему стандарту государственной услуги; 

 
 

http://10.61.43.123/rus/docs/K080000099_#z5323
http://10.61.43.123/rus/docs/V1300008624#z36
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2) для выхода из гражданства Республики Казахстан: 
заявление о выходе из казахстанского гражданства; 
анкета-заявление  согласно приложению 7 к настоящему стандарту 

государственной услуги; 
три фотографии размером 3,5 х 4,5 см;  
копии свидетельств о рождении детей и браке;  
справка из территориального департамента по делам обороны об 

освобождении лица призывного возраста от прохождения действительной 
воинской службы;  

справка с места работы, учебы, а неработающими - территориальным 
органом Комитет по исполнению судебных актов Министерство юстиции 
Республики Казахстан о наличии или отсутствии неисполненных обязательств 
перед государством либо имущественных обязанностей, связанных с 
интересами граждан, государственных органов и организаций независимо от 
форм собственности; 

документ об оплате государственной пошлины или освобождении от ее 
уплаты. 

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги 
являются: 

в приеме в гражданство Республики Казахстан, если услугополучатель: 
1) совершил преступление против человечества, предусмотренное 

международным правом, сознательно выступает против суверенитета и 
независимости Республики Казахстан; 

2) призывает к нарушению единства и целостности территории 
Республики Казахстан; 

3) осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб 
национальной безопасности, здоровью населения Республики Казахстан; 

4) разжигает межгосударственную, межнациональную и религиозную 
вражду, противодействует функционированию государственного языка 
Республики Казахстан; 

5) принадлежит к террористическим и экстремистским организациям 
или осуждено за террористическую деятельность; 

6) находится в международном розыске, отбывает наказание по 
вступившему в силу приговору суда либо его действия признаны судом как 
особо опасный рецидив; 

7) состоит в гражданстве других государств; 
8) сообщил о себе ложные сведения при обращении с ходатайством о 

приеме в гражданство Республики Казахстан или без уважительной  причины 
не представило необходимые документы в сроки, установленные 
законодательством Республики Казахстан; 

9) имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение 
умышленного преступления на территории Республики Казахстан или за ее 
пределами, признаваемого таковым законодательством Республики Казахстан; 

http://10.61.43.123/rus/docs/V020002045_#z18
http://10.61.43.123/rus/docs/K080000099_#z5203
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10) совершил правонарушение в сфере экономики и (или) 
законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в 
течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство 
Республики Казахстан; 

11) утратил гражданство Республики Казахстан в течение пяти лет до 
обращения с заявлением о приеме в гражданство Республики Казахстан. 

при выходе из гражданства Республики Казахстан, если 
услугополучатель: 

1) имеет неисполненные обязательства перед Республикой Казахстан 
или имущественные обязанности, с которыми связаны существенные интересы 
граждан или предприятий, учреждений и организаций, общественных 
объединений, расположенных на территории Республики Казахстан; 

2) привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого 
либо отбывает наказание по вступившему в силу приговору суда, или если 
выход из гражданства Республики Казахстан противоречит интересам 
государственной безопасности Республики 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. 
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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. 

 
 

4. Иные требования  
с учетом особенностей оказания государственной услуги 

 
13.  Особенности оказания государственной услуги услугополучателям с 

ограниченными возможностями при обращении к услугодателю: входы в 
здания оборудованы пандусами, имеются кресла для ожидания; 

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещаются на 
интернет-ресурсах 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 
№  111   қаулысымен 

бекітілген 
 
 

«Қазақстан Республикасының азаматтығына 
қабылдауды және одан шығуды тiркеу»  

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты 
 
 

1. Жалпы ережелер 
 
1. «Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдауды және одан 

шығуды тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет). 

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

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

 
 

2. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі 
 

4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері: 
1) қажетті құжаттардың топтамасын тапсырған сәттен бастап – 6 (алты) 

ай, жеңілдетілген тәртіппен – 3 (үш) ай; 
2) құжаттарды тапсыру үшін рұқсат етілетін ең ұзақ күту уақыты – 30 

(отыз) минут; 
3) көрсетілетін қызметті алушыға рұқсат етілетін ең ұзақ қызмет көрсету  

уақыты –  30 (отыз) минут. 
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.  
6. Мемлекеттiк қызмет көрсету нәтижесi:  
1)  осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау 
туралы анықтама;  

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу туралы 
анықтама.  

7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет ақылы болып табылады. Мемлекеттiк 
көрсетілетін қызмет үшiн мемлекеттiк баж алынады, ол «Салық және бюджетке 
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төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексiнің (Салық кодексi) 538-бабына сәйкес мемлекеттiк баж төлеу күніне 
белгiленген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінен 100 пайызды құрайды. 

Мемлекеттiк баж төлемнiң мөлшерi мен күнiн растайтын құжат (түбіртек) 
беретін Қазақстан Республикасының  банктік мекемелері арқылы төленеді. 

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен 
басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейiн, 
түскі асқа үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейiн. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетіп 
қызмет көрсетусiз кезек тәртiбiмен көрсетіледі. 

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттiк қызметті 
көрсету үшiн қажетті құжаттардың тізбесі: 

1) Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдау үшiн: 
азаматтыққа қабылдау туралы арыз;  
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша сауалнама-арыз;  
өлшемi 3,5 х 4,5 см төрт фотосурет;  
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша мiндеттеме; 
соттылығының болуы не жоқтығы туралы анықтама;  
мемлекеттiк бажды төлегенi немесе оны төлеуден босатылғаны туралы 

құжат;  
басқа мемлекеттің құзырлы органы берген азаматтығының жоқтығы 

немесе бұрынғы азаматтығының тоқтатылғаны туралы анықтама.  
Аталған құжаттармен қатар:  
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сәйкес 

Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаудың жеңілдетілген тәртібі 
белгіленген адамдар үшін кәсіптер мен талаптар тізбесінің талаптарына жауап 
беретін адамдар;  

Қазақстан Республикасына тарихи отаны ретінде тұрақты тұру үшін 
оралған адамдар – оралман куәлігі және бұрынғы азаматтығынан бас тарту 
туралы арыз;  

Қазақстан Республикасына тұрақты тұру мақсатында келген, Қазақстан 
Республикасында тұрған мерзіміне қарамастан, Қазақстан Республикасының 
азаматтары – жақын туысқандарының бірі: баласы (оның ішінде асырап алған), 
жұбайы (зайыбы), ата-анасының (асырап алушының) бірі, апасы, қарындасы, 
сіңлісі, ағасы, інісі, атасы немесе әжесі бар бұрынғы одақтас республикалардың 
азаматтары Қазақстан Республикасының азаматтарымен туыстық дәрежесін 
куәландыратын құжаттарды (туу туралы куәлік, неке туралы куәлік) ұсынады.  

Құжаттарды тапсырғаннан кейін көрсетілген қызметті алушыға осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сәйкес анықтама 
беріледі; 
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2) Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу үшiн: 
қазақстандық азаматтықтан шығу туралы арыз;  
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 7-қосымшаға сәйкес 

сауалнама-арыз; 
өлшемi 3,5 х 4,5 см үш фотосурет; 
балалардың туу туралы және неке куәліктерінің көшірмелері;  
әскерге шақырылатын жастағы адамды мерзiмдi әскери қызмет өткеруден 

босату туралы қорғаныс істері жөніндегі аумақтық департаменттен анықтама; 
жұмыс, оқу орнынан, ал жұмыс iстемейтiндер – Қазақстан Республикасы 

Әдiлет министрлiгi Сот актілерін орындау жөніндегі комитетiнiң аумақтық 
органынан адамның мемлекет алдында орындалмаған міндеттемелерінің не 
азаматтардың, мемлекеттік органдардың және меншiк нысанына қарамастан 
ұйымдардың мүдделерiне байланысты мүлiктiк мiндеттерiнiң болуы немесе 
жоқ екенi туралы анықтама; 

мемлекеттiк баждың төленгенi немесе оны төлеуден босатылғаны туралы 
құжат. 

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту негіздері:  
Егер көрсетілетін қызметті алушы: 
1) халықаралық құқықта көзделген адамзатқа қарсы қылмыс жасаған, 

Қазақстан Республикасының егемендiгi мен тәуелсiздiгiне  саналы түрде қарсы 
шыққан; 

2) Қазақстан Республикасы аумағының бiрлiгi мен тұтастығын бұзуға 
шақырған; 

3) Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiне, халқының 
денсаулығына нұқсан келтiретiн құқыққа қарсы қызметті жүзеге асырған;  

4) мемлекетаралық, ұлтаралық және дiни араздықты қоздырған, 
Қазақстан Республикасы мемлекеттiк тiлiнiң қолданылуына қарсы әрекет 
жасаған; 

5) террористiк және экстремистік ұйымдардың құрамында тұрған немесе 
террористiк қызмет үшiн сотталған; 

6) халықаралық іздестіруде жүрген, соттың күшіне енген үкімі бойынша 
жаза өтеп жатқан не оның әрекеттерін сот ерекше қауiптi рецидив деп таныған; 

7) басқа мемлекеттердiң азаматтығында тұрған;  
8) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш 

берген кезде өзі туралы жалған мәліметтерді хабарлаған немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде қажетті құжаттарды 
дәлелді себептерсіз ұсынбаған; 

9) Қазақстан Республикасының аумағында немесе одан тыс жерлерде 
Қазақстан Республикасының заңнамасында қасақана деп танылатын қылмыс 
жасағаны үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығы болған; 

10) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы арызбен 
өтініш бергенге дейін бес жыл ішінде экономика және (немесе) Қазақстан 
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Республикасының халықтың көші-қоны туралы заңнамасы саласында құқық 
бұзушылық жасаған;  

11) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы арызбен 
өтініш бергенге дейін бес жыл ішінде Қазақстан Республикасының 
азаматтығын жоғалтқан болса, Қазақстан Республикасының азаматтығына 
қабылдаудан; 

Егер көрсетілетін қызметті алушы: 
1) Қазақстан Республикасының алдында орындалмаған мiндеттемелерi 

немесе азаматтардың немесе Қазақстан Республикасының аумағында 
орналасқан кәсiпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың, қоғамдық 
бiрлестiктердiң елеулi мүдделерiмен байланысты мүлiктiк мiндеттерi болған;  

2) айыпталушы ретінде қылмыстық жауапкершілікке тартылған не 
соттың күшіне енген үкімі бойынша жасасын өтеп жатқан болса немесе егер 
Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қауіпсіздігінің мүдделеріне қайшы келсе, Қазақстан 
Республикасының азаматтығынан шығарудан бас тартылады. 

 
 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, 

әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі 
 
11. Мемлекеттік 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 берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына беріледі. 

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

Шағымда көрсетілетін қызметті алушы оның тегін, атын, әкесінің атын, 
почталық мекенжайын, шығыс нөмірін және күнін көрсетеді. Шағымға 
көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс. 

Қабылданған шағым ішкі істер органдарының жеке және заңды 
тұлғалардың  шағымдары мен өтініштерін есепке алу журналдарында тіркеледі. 
Шағымның қабылданғанын растайтын құжат күні мен уақыты, 
шағымды/өтінішті қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, сондай-ақ берілген 
шағымға жауап алу мерзімі мен орны және шағымды қарау барысы туралы 
білуге болатын лауазымды тұлғалардың байланыс деректері көрсетілген талон 
болып табылады. 
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Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап  
көрсетілетін қызметті алушыға пошта бойынша не көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.  

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

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау және бақылау 
жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қаралады.     

12. Мемлекеттік көрсетілген қызметтің нәтижелерімен келіспеген 
жағдайларда көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар. 
 
 

4. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескерілген өзге де 
талаптар 

 
13. Мүмкіндіктері шектеулі көрсетілетін қызметті алушылар қызметті 

берушіге жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері: 
ғимараттарға кіру пандустармен жабдықталған, күтуге арналған креслолар бар. 

14. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет орындарының мекенжайлары 
Министрліктің www.mvd.gov.kz интернет-ресурсында «Iшкi iстер 
органдарының қызметi туралы» бөлiмде орналастырылған. 

15. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет тәртібі 
мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтан қолжетімділік режимінде 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселелері бойынша бірыңғай     
байланыс-орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.   

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

 
__________________ 
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Приложение 1 
к стандарту государственной услуги 

«Регистрация приема и выхода 
из гражданства Республики Казахстан» 

 
                                             

Фотосуреттің 
орны 

 
Место для 

фотокарточки      
 

№ _____анықтама 
Справка № _____ 

 
Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін (паспортын) алу үшін берілді 
Выдана для получения удостоверения  личности  (паспорта)  гражданина Республики 

Казахстан 
Тегі__________________________________________________________________________________ 
Фамилия 
Аты__________________________________________________________________________________ 
Имя 
Әкесінің аты___________________________________________________________________________ 
Отчество 
Туылған күні__________________________________________________________________________ 
Дата рождения 

20___ жылғы «___»_________ № _____ Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығына, халықаралық келісімге, «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҒЫ 
ТУРАЛЫ» ҚР ЗАҢЫНЫҢ 16-1-БАБЫНА сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтығына 
қабылданды. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, международным 
Соглашением, СО СТАТЬЕЙ 16-1 ЗАКОНА РК «О ГРАЖДАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ») № _____ 
«___»_________20___ года принят в гражданство Республики Казахстан. 

Онымен бірге ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҒЫНА_______________ 
_____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ балалар қабылданды. 

Вместе с ним (ней) ПРИНЯТЫ В ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН дети:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
 
 
ІІД КҚПБ Бастығы      ___________________ 
Начальник УМП ДВД       (қолы-подпись) 
 

 
М.О. 
М.П. 
 
 
 

                                                                                                                         



 12 

№ _____ анықтаманың түбіршегі 
Корешок справки № _____ 

 

Тегі__________________________________________________________________________ 
Фамилия  
Аты__________________________________________________________________________ 
Имя  
Әкесінің аты___________________________________________________________________ 
Отчество  
Туылған күні__________________________________________________________________ 
Дата рождения  
Бұрыңғы азаматтығы___________________________________________________________ 
Прежнее гражданство  

20___ жылғы «___»_________ № _____ Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығына, халықаралық келісімге, «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҒЫ 
ТУРАЛЫ» ҚР ЗАҢЫНЫҢ 16-1-БАБЫНА сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтығына 
қабылданды. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, международным 
Соглашением, СО СТАТЬЕЙ 16-1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О 
ГРАЖДАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН») № ___ «___» _________20___ 
года принят в гражданство Республики Казахстан. 
                
 
Инспектор ____________________ 

(қолы-подпись) 
Хабарламаны алдым, шетелдік паспортты тапсырдым_________________ 
Извещение получил, иностранный паспорт сдал              (қолы-подпись) 
 
20___ж. «____» ___________  
«____» ____________ 20___г. 

 

 
М.О. 
М.П. 
 

_______________ 
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«Қазақстан Республикасының азаматтығын 
қабылдауды және одан шығуды тiркеу» 

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
стандартына 
1-қосымша 

 
                                             

Фотосуреттің 
орны 

 
Место для 

фотокарточки      
 

№ _____анықтама 
Справка № _____ 

 
Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін (паспортын) алу үшін берілді 
Выдана для получения удостоверения  личности  (паспорта)  гражданина Республики 

Казахстан 
Тегі_______________________________________________________________________________ 
Фамилия 
Аты_______________________________________________________________________________ 
Имя 
Әкесінің аты________________________________________________________________________ 
Отчество 
Туылған күні_______________________________________________________________________ 
Дата рождения 

20___ жылғы «___»_________ № _____ Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығына, халықаралық келісімге, «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҒЫ 
ТУРАЛЫ» ҚР ЗАҢЫНЫҢ 16-1-БАБЫНА сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтығына 
қабылданды. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, международным 
Соглашением, СО СТАТЬЕЙ 16-1 ЗАКОНА РК «О ГРАЖДАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ») № _____ 
«___»_________20___ года принят в гражданство Республики Казахстан. 

Онымен бірге ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҒЫНА_______________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________балалар қабылданды. 
Вместе с ним (ней) ПРИНЯТЫ В ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН дети:  
_____________________________________________________________________________________ 
.  
 
 
ІІД КҚПБ Бастығы      ___________________ 
Начальник УМП ДВД       (қолы-подпись) 
 

 
М.О. 
М.П. 
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№ _____ анықтаманың түбіршегі 
Корешок справки № _____ 

 

Тегі _______________________________________________________________________ 
Фамилия  
Аты_______________________________________________________________________ 
Имя  
Әкесінің аты _______________________________________________________________ 
Отчество  
Туылған күн _______________________________________________________________ 
Дата рождения  
Бұрынғы азаматтығы ________________________________________________________ 
Прежнее гражданство  

20___ жылғы «___»_________ № _____ Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығына, халықаралық келісімге, «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҒЫ 
ТУРАЛЫ» ҚР ЗАҢЫНЫҢ 16-1-БАБЫНА сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтығына 
қабылданды. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, международным 
Соглашением, СО СТАТЬЕЙ 16-1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О 
ГРАЖДАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН») № ___ «___» _________20___ 
года принят в гражданство Республики Казахстан. 
                
 
Инспектор ____________________ 

(қолы-подпись) 
Хабарламаны алдым, шетелдік паспортты тапсырдым_________________ 
Извещение получил, иностранный паспорт сдал              (қолы-подпись) 
 
20___ж. «____» ___________  
«____» ____________ 20___г. 

 

 
М.О. 
М.П. 
 

_______________ 
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Приложение 2 
к стандарту государственной услуги 

«Регистрация приема и выхода 
из гражданства Республики Казахстан» 

 
 
20__ж. г. «___» _________ 
№ ________ 

Анықтама  
Справка 

 
Выдана _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________берілді. 

туылған жылы-год рождения 
 
Қазақстан Республикасы Президентінің 20____ жылғы «_____»_______________ Жарлығына 
сәйкес оған және оның кәмелетке толмаған балаларына: 
В том, что ему (ей) и его (ее) несовершеннолетним детям: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуларына рұқсат берілді. 
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № _____ 
«____»___________20___года разрешен выход из гражданства Республики Казахстан. 

 
 
______________________ облысы ІІД КҚПБ бастығы 
Начальник УМП ДВД ___________________ области 
 

М.О. 
М.П. 
 

________________ 
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«Қазақстан Республикасының азаматтығын 
қабылдауды және одан шығуды тіркеу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 
2-қосымша 

 
 
20__ж. г. «___» _________ 
№ ________ 

Анықтама  
Справка 

 
Выдана _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________берілді. 

туылған жылы-год рождения 
 
Қазақстан Республикасы Президентінің 20____ жылғы «_____»_____________  
Жарлығына сәйкес оған және оның кәмелетке толмаған балаларына: 
В том, что ему (ей) и его (ее) несовершеннолетним детям: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуларына рұқсат берілді. 
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № ______________ 
«____»___________20___года разрешен выход из гражданства Республики 
Казахстан. 

 
 
______________________ облысы ІІД КҚПБ бастығы 
Начальник УМП ДВД ___________________ области 
 

М.О. 
М.П. 
 

________________ 
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Приложение 3 
к стандарту государственной услуги 

«Регистрация приема и выхода из 
гражданства Республики Казахстан» 

 
______________________________________________ 
         (наименование территориального подразделения миграционной полиции)  

________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер ________________________ 
(Заполняется должностным лицом)                                                                                           

                                                                      Место для  
фотографии1 

 
М.П.2 

Анкета-заявление3 

Прошу принять меня в гражданство Республики Казахстан в общем, 
упрощенном порядке или восстановить в гражданстве Республики 

Казахстан  (ненужное зачеркнуть). 
 
Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Одновременно со мной прошу 
принять в гражданство Республики 
Казахстан моих 
несовершеннолетних детей (сын, 
дочь, фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, гражданство)4 

 
______________________________________________

______________________________________________

________ 

 
Сведения о другом родителе 
указанных детей (фамилия, имя, 
отчество, гражданство, место 
жительства) 

_____________________________________________ 
 

Сведения о заявителе 
 
1. Фамилия, имя, отчество________________________________________________________ 

(в случае изменения фамилии, имени, отчества указать прежнюю 
фамилию, имя, отчество, причину и дату изменения) 

 

                                                 
1 К заявлению прилагаются четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра.  
2 Проставляется гербовая печать территориального подразделения миграционной полиции. 
3 Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров) 
без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. 
Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым. 
4 Если супруги одновременно обращаются по вопросу приобретения гражданства Республики Казахстан, дети 
вписываются в заявление одного из родителей. 
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________________________________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год и место рождения______________________________________________ 
3. Пол ____________________________________________________ 

(мужской, женский) 

4. Гражданство какого иностранного государства имеете в настоящее время (имели прежде)  
________________________________________________________________________________ 

(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено) 
 
5. Состояли ли ранее в гражданстве СССР___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(если да, то основание и дата его прекращения, документ, подтверждающий указанные сведения) 
 
6. Обращались ли ранее с заявлением о приеме в гражданство Республики Казахстан  
_______________________________________________________________________________ 

(если да, то когда и в какой орган, какое было принято решение) 

7. Сведения либо обязательство об отказе от имеющегося гражданства5 

_____________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий указанные сведения) 

 
8.Национальность ___________________________________________________ 
9.Вероисповедание __________________________________________________ 

(указывается по желанию) 
 
10. Образование и специальность по образованию, профессия________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(какое учебное заведение, где и когда окончено, номер диплома, дата и место выдачи) 

 

11.Ученая степень, ученое звание _______________________________________________ 
(номер диплома, дата выдачи, место выдачи) 

 
12.Семейное положение________________________________________________________________ 

(женат (замужем), холост (незамужняя), разведен(а) 
_____________________________________________________________________________ 

(номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи) 
 
13. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры) 
 
Степень 
родства 

Фамилия,  
имя,  

отчество 

Год и место 
рождения 

Гражданство Страна 
проживания 

и адрес 

Место 
работы, 
учебы 

      
      
      
      
      

14. Наличие нетрудоспособного родителя, имеющего гражданство Республики Казахстан 

                                                 
5 Если иное гражданство прекращается вследствие приобретения гражданства Республики Казахстан, дается 
обязательство представить соответствующий документ в течение трех месяцев со дня приобретения 
гражданства Республики Казахстан. 
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________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество нетрудоспособного родителя, документ, подтверждающий его нетрудоспособность) 

 
_____________________________________________________________________________ 
15. Трудовая деятельность за последние пять лет, предшествовавших дате обращения с заявлением 
(включая учебу в высших, средних, средних специальных и профессионально-технических учебных 
заведениях, военную службу)6 

Дата (месяц и год) Должность с указанием 
предприятия, учреждения, 
организации, министерства 

(ведомства) 

Адрес места работы (страна, 
город, область, населенный 

пункт) 

приема увольнения   

    

    

    

    

    

 
16. Источник средств к существованию (укажите все имеющиеся виды доходов за период 
проживания на территории Республики Казахстан).7 
 
17. Источник средств к существованию за период проживания на территории Республики Казахстан с 
1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дате обращения с заявлением 
 

Вид дохода Величина дохода  
(в рублях, иностранной валюте) 

1 Доход по основному месту работы  
2 Доход от иной деятельности  
3 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях 
 

4 Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях 

 

5 Пенсии, стипендии и иные специальные выплаты или 
доходы (указать, какие) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
 

___________________________ 
___________________________ 

 
18. Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)________________________ 
 
19. Владеете ли казахским (русским) языками_________________________________________ 

                                                 
6 При заполнении данного пункта предприятия, учреждения, организации необходимо именовать так, как они  
назывались в период работы в них заявителя. Если услугополучатель является предпринимателем без 
образования юридического лица, то указываются номер свидетельства о регистрации, наименование 
регистрирующего органа и место выдачи. В случае прохождения военной службы следует указать должность, 
номер воинской части (учреждения), ее (его) местонахождение. 
7 Если заявителю назначена пенсия, следует указать вид пенсии, номер удостоверения (свидетельства), кем и 
когда оно выдано. 
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_______________________________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий сведения,  его номер, дата и место выдачи) 

 
20.Отношения к воинской обязанности 
_____________________________________________________________________________ 

(военнообязанный или невоеннообязанный, не призваны ли на военную службу или на альтернативную гражданскую 
службу иностранного государства на момент подачи заявления) 

 
21. Проживание на территории Республики Казахстан, подтвержденное видом на жительство  

_____________________________________________________________________________ 
(с какого времени, в том числе непрерывно) 

 
Выезд за пределы Республики Казахстан  в период постоянного проживания 

 
Выезд Въезд 

Страна 
въезда 

Цель 
поездки 

Дата Место 
пересечения 
границы и 

вид 
транспорта 

Страна 
выезда 

Дата Место 
пересечения 
границы и 

вид 
транспорта 

       

       

       
 
22. Наличие особого статуса проживания на территории Республики Казахстан (статус оралмана, 
признание беженцем) 
____________________________________________________________________________ 

(вид удостоверения, его номер, дата получения, наименование органа, его выдавшего) 
 
23. Выдворялись ли с территории Республики Казахстан в течение пяти лет, предшествовавших дате 
обращения с заявлением о приеме в гражданство Республики 
Казахстан______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(если да, указать причину выдворения, номер и дату постановления о выдворении) 
 
24. Состоите (состояли) ли на военной службе, на службе в органах безопасности или в 
правоохранительных органах иностранных государств. 
_____________________________________________________________________________ 

(если да, то где, в какой период, последняя должность, звание, чин) 
 
25. Привлекались ли к уголовной ответственности 
_____________________________________________________________________________ 
(если да, то когда,  где, по каким статьям уголовного законодательства соответствующего государства, в случае осуждения 

указать меру пресечения с приложением копии приговора) 
 
26. Не преследуетесь ли в уголовном порядке компетентными органами иностранного государства за 
совершение преступления ________________________________________ 

(да, нет) 
27. Адрес места жительства, телефон _____________________________________________ 
28.Документ,удостоверяющий личность___________________________________________ 
                                                                                              (номер документа, кем и когда выдан) 
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Вместе с заявлением представляю следующие 
документы:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных 
подтверждаю 
________________________                        
________________________ 

        (дата подачи заявления)                                                                            (подпись заявителя) 

Заявление принято к рассмотрению _____________________ на основании _____________ Закона  
«О гражданстве Республики Казахстан».                                                                                (статья, часть, пункт) 

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил; заявление 
подписано в моем присутствии, подлинность подписи заявителя 
подтверждаю_____________________________________________________________________
________________________ 

(специальное звание, должность, фамилия, инициалы должностного лица территориального подразделения миграционной полиции, 

принявшего документы) 

_____________________________ 
(подпись должностного лица) 

Начальник 
____________________________________________________________________________ 

(наименование территориального подразделения миграционной полиции) 
________________________________                                 _________________  
____________________________ 

                                        (специальное звание)                                                         (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

 
___________________ 
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«Қазақстан Республикасының азаматтығын 
қабылдауды және одан шығуды тiркеу» 

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
стандартына 
3-қосымша 

 

_______________________________________________ 
         (көші-қон полициясының аумақтық бөлінісінің атауы)  
_________________________________________________________________________ 

Тіркеу нөмірі ______________________ 
                           (лауазымды адам толтырады)                                                                                                                                     
 

                                                                      Фотосуретке  
арналған орын1 

 
М.О.2 

 
Сауалнама-өтініш3 

 
Мені Қазақстан Республикасының азаматтығына жалпы, жеңілдетілген  

тәртіппен қабылдауды немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын 
қалпына келтіруді сұраймын (керексізін сызып тастаңыз). 

 
Осы өтінішпен жүгінуге ықпал еткен себептер. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Менімен бірге біруақытта менің 
кәмелетке толмаған балаларымды 
(ұлымды, қызымды, тегі, аты, 
әкесінің аты, туған күні мен жері, 
азаматтығы) Қазақстан 
Республикасының азаматтығына 
қабылдауды сұраймын4 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Көрсетілген балалардың басқа ата-
анасы туралы мәлімет (тегі, аты, 
әкесінің аты, азаматтығы, 
тұрғылықты жері)  

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

                                                 
1 Өтінішке өлшемі 3,5 х 4,5 сантиметр төрт фотосурет қоса беріледі.  
2 Аумақтық көші-қон полициясы бөлінісінің елтаңбалы мөрі қойылады. 
3 Өтініш қолмен немесе қысқартуларсыз, аббревиатураларсыз, түзетулерсіз және шимайсыз техникалық 
құралдарды (жазу машинкаларын, компьютерлерді) пайдалана отырып толтырылады. Сұрақтарға жауап жан-
жақты болуы тиіс. Қолмен орындалған мәтін түсінікті болуы тиіс. 
4 Егер жұбайлар Қазақстан Республикасының азаматтығын алу мәселесі бойынша бір уақытта жүгінсе, 
балалары ата-анасының бірінің өтінішіне жазылады. 
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Өтініш беруші туралы мәлімет 
 
1. Тегі, аты, әкесінің аты _____________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда бұрынғы тегі, аты, әкесінің аты, өзгертудің себебі мен күні 
көрсетілсін) 
__________________________________________________________________ 
 
2. Туған күні, айы, жылы мен жері__________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. Жынысы______________________________________________________ 
                                                                     (еркек, әйел) 
4. Қазіргі уақытта қай шет мемлекеттің азаматтығы бар (бұрын болды) 
__________________________________________________________________ 

(қайда, қашан және қандай негізде алынды және айырылды) 
 
5. Бұрын КСРО азаматтығында тұрдыңыз ба?___________________________ 
__________________________________________________________________ 

(егер иә болса, онда оны тоқтату негізі және күні, көрсетілген мәліметтерді растайтын құжат) 
 
6. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы бұрын 
өтінішпен жүгіндіңіз бе?  
__________________________________________________________________ 

(егер иә болса, онда қашан және қай органға, қандай шешім қабылданды) 
 
7. Бар азаматтықтан бас тарту туралы мәлімет не болмаса міндеттеме5 
__________________________________________________________________ 

(көрсетілген мәліметтерді растайтын құжат) 
 
8. Ұлты ___________________________________________________ 
 
9. Діни нанымы __________________________________________________ 
                                                               (қалауы бойынша көрсетіледі) 
 
10. Білімі және білімі бойынша мамандығы, кәсібі_________________________ 

 (қай оқу орнын, қайда және қашан бітірді, диплом  нөмірі, берілген күні мен орны) 

 
11. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы__________________________________ 
                                                               (диплом нөмірі, берілген күні, берілген жері) 
12.Отбасы жағдайы 
_________________________________________________________________ 
                                                     (үйленген (тұрмыста), үйленбеген (тұрмыста емес), ажырасқан ) 

__________________________________________________________________               
(неке (ажырасу) туралы куәлік нөмірі, берілген күні мен орны) 

                                                 
5Егер өзге азаматтық Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаны салдарынан тоқтатылса, Қазақстан 
Республикасының азаматтығын алған күннен бастап үш ай ішінде тиісті құжат ұсыну міндеттемесі беріледі.  
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13. Жақын туыстары (күйеуі (әйелі), ата-анасы, балалары, ағасы-інісі, сіңілісі-
қарындасы) 
 
Туыстық 
дәрежесі 

Тегі, аты, 
әкесінің аты 

Туған 
жылы мен 

жері 

Азаматтығы Тұратын 
елі мен 

мекенжайы 

Жұмыс, 
оқу орны 

      
      
      
      
      
      
      

 
14. Қазақстан Республикасының азаматтығы бар еңбекке жарамсыз ата-
анасының бар-жоғы 
__________________________________________________________________ 
(еңбекке жарамсыз ата-анасының тегі, аты, әкесінің аты, оның еңбекке жарамсыздығын растайтын 
құжат) 
__________________________________________________________________ 
 
15. Өтінішпен жүгінген күннің алдындағы соңғы бес жылдағы еңбек қызметі 
(жоғары, орта, орта арнайы және кәсіптік-техникалық білім беру оқу 
орындарын, әскери қызметті қоса алғанда)6 
 

Күні (айы және 
жылы) 

Кәсіпорынды, мекемені, 
ұйымды, министрлікті 
(ведомствоны) көрсете 

отырып лауазымы 

Жұмыс орнының 
мекенжайы (елі, қала, 

облыс, елді мекен) 

қабылдау босату   
    
    
    
    
    
    

 
 

                                                 
6 Осы тармақты толтырған кезде кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның атауын өтініш беруші онда жұмыс істеген 
кезеңде қалай аталса, солай көрсету қажет.  Егер өтініш беруші заңды тұлғаның білімінсіз кәсіпкер болып 
табылса, тіркеу туралы куәлік нөмірі, тіркеген органның атауы мен берілген орны көрсетіледі. Әскери қызмет 
өткерген жағдайда лауазымын, әскери бөлімнің (мекеменің) нөмірін, оның орналасқан жерін көрсету қажет. 
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16. Өмір сүруге қаражат көзі (Қазақстан Республикасының аумағында тұрған 
кезеңдегі барлық қолда бар табыс түрлерін көрсетіңіз).7 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
17. Өтінішпен жүгінген күннің алдындағы жылдың 1 қаңтары -                                
31 желтоқсаны аралығындағы өмір сүрудің қаражат көзі   
 

Табыс түрі Табыс мөлшері  
(рубльде, шетелдік 

валютада) 
1 Негізгі жұмыс орны бойынша табысы  
2 Өзге қызметтен табысы  
3 Банктердегі және өзге де кредиттік 

ұйымдардағы салымдардан табысы  
 

4 Бағалы қағаздардан және коммерциялық 
ұйымдарда қатысу үлесінен табысы 

 

5 Зейнетақы, стипендия және өзге де арнайы 
төлемдер немесе табыстар (қандай екені 
көрсетілсін) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

 
 

______________________ 
______________________ 

 
18. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ол болған жағдайда)________________________ 
 
19. Қазақ (орыс) тілін білесіз бе? ____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
20. Әскери міндетке қатысы 
____________________________________________________________ 
(әскери міндетті немесе әскери міндетті емес, өтініш берген сәтте шет мемлекетте әскери қызметке 
немесе баламалы азаматтық қызметке шақырылмаған ба?) 
 
21. Тұруға ықтиярхатпен расталған Қазақстан Республикасының аумағында 
тұру8  
____________________________________________________ 

(қай уақыттан бастап, оның ішінде үздіксіз) 
 

Тұрақты тұрған кезеңде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығу 

                                                 
7 Егер өтініш берушіге зейнетақы тағайындалса, зейнетақының түрін, куәліктің нөмірін, оны кім және қашан 
бергенін көрсету қажет. 
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Кету Келу 

Келген 
елі 

Сапардың 
мақсаты 

Күні Шекараны 
кесіп өткен 

жері мен 
көлік түрі 

Кеткен 
елі 

Күні Шекараны 
кесіп өткен 

жері мен 
көлік түрі 

       
       
       

 
22. Қазақстан Республикасы аумағында тұруға ерекше мәртебенің (оралман 
мәртебесі, босқын деп тану) бар-жоғы  
__________________________________________________________________ 

(куәлік түрі, оның нөмірі, алған күні, оны берген органның атауы) 
 
23. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтінішпен 
жүгінген күннің алдындағы бес жыл ішінде Қазақстан Республикасы аумағынан 
тыс жерлерге шығарылдыңыз ба? ___________________________ 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(егер иә болса, елден тыс шығарудың себебі көрсетілсін, елден тыс шығару 
туралы қаулының нөмірі мен күні) 

24. Шет мемлекетте әскери қызметте, қауіпсіздік органдарында немесе құқық 
қорғау органдарында қызметте тұрасыз ба? (тұрдыңыз ба?) 
__________________________________________________________________ 

(егер иә болса, онда қашан, қандай кезеңде, соңғы лауазымы, атағы, шені) 
 
25. Қылмыстық жауапкершілікке тартылдыңыз ба _____________________ (егер 
иә болса, тиісті мемлекеттің қылмыстық заңнамасының қандай баптары бойынша, сотталған 
жағдайда үкімнің көшірмесін қоса бере отырып, бұлтартпау шарасын көрсету) 
 
26. Қылмыс жасағаныңыз үшін шет мемлекеттің құзыретті органдары 
қылмыстық тәртіпте қудалап жүрген жоқ па?  _________________________ 
                                                                                             (иә, жоқ) 
27. Тұрғылықты мекенжайы, телефоны  _____________________________ 
 
28. Жеке басын куәландыратын құжат  ________________________ 
                                                                                        (құжат нөмірі, қашан және кім берді) 
 
Өтінішпен бірге мынадай құжаттар ұсынамын: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Ұсынылған құжаттардың түпнұсқалығын және жазылған деректердің 
дұрыстығын растаймын 
____________________________                         ____________________________ 

 (өтініш берілген күн)                                                                (өтініш берушінің қолы) 

 

Өтініш «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» 
Заңның_____________________ негізінде  _____________ қарауға 
қабылданды. (бабы, бөлігі, тармағы) 

Өтінішті толтырудың дұрыстығын және қажетті құжаттардың бар-жоғын 
тексердім; өтінішке менің қатысуыммен қол қойылды, өтініш берушінің 
қолының түпнұсқалығын растаймын. 
_______________________________________________________________ 

(құжатты қабылдаған аумақтық көші-қон полициясы бөлінісінің лауазымды адамының арнайы атағы, лауазымы, тегі, 

аты-жөні) 

_____________________________ 
(лауазымды адамның қолы) 

Бастық 
__________________________________________________________________ 

(аумақтық көші-қон полициясы бөлінісінің атауы) 
________________________________  _________________  _____________ 

(арнайы атағы)                                                    (қолы)                                                   (тегі, аты-жөні) 
 

____________________  
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Приложение 4 
к стандарту государственной услуги 

«Регистрация приема и выхода 
из гражданства Республики Казахстан» 

 
 

 

МІНДЕТТЕМЕ 
 
 Мен___________________________________________________________Қазақстан 
Республикасының азаматтығына қабылдауды өтіне отырып, Қазақстан Республикасының 
Конституциясы мен Заңдарын сақтауға, оның мүдделері мен аумақтық тұтастығын қорғауға, 
мемлекеттік тілге және аумағында тұратын барлық ұлт өкілдерінің тіліне, әдет-ғұрпы мен 
салт-дәстүрлеріне құрметпен қарауға, Қазақстан Республикасының күш-қуатын, егемендігі 
мен тәуелсіздігін нығайтуға міндеттенемін. 
 

20 ___ ж. «____» __________                ______________            
қолы 

 
 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 
 

Я, _________________________________________________________, ходатайствуя о 
приеме в гражданство Республики Казахстан, обязуюсь соблюдать Конституцию и Законы 
Республики Казахстан, защищать ее интересы и территориальную целостность, уважительно 
относиться к обычаям, традициям, государственному языку и языку представителей всех 
национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, 
суверенитета и независимости Республики Казахстан. 

 
«___»__________20___г.               ________________ 

подпись 
 

_________________________ 
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«Қазақстан Республикасының азаматтығын 
қабылдауды және одан шығуды тiркеу» 

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
стандартына 

   4-қосымша 
 
 
 

МІНДЕТТЕМЕ 
 
 Мен___________________________________________________________Қазақстан 
Республикасының азаматтығына қабылдауды өтіне отырып, Қазақстан Республикасының 
Конституциясы мен Заңдарын сақтауға, оның мүдделері мен аумақтық тұтастығын қорғауға, 
мемлекеттік тілге және аумағында тұратын барлық ұлт өкілдерінің тіліне, әдет-ғұрпы мен 
салт-дәстүрлеріне құрметпен қарауға, Қазақстан Республикасының күш-қуатын, егемендігі 
мен тәуелсіздігін нығайтуға міндеттенемін. 
 

20 ___ ж. «____» __________                ______________            
қолы 

 
 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 
 

Я, _________________________________________________________, ходатайствуя о 
приеме в гражданство Республики Казахстан, обязуюсь соблюдать Конституцию и Законы 
Республики Казахстан, защищать ее интересы и территориальную целостность, уважительно 
относиться к обычаям, традициям, государственному языку и языку представителей всех 
национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, 
суверенитета и независимости Республики Казахстан. 

 
«___»__________20___г.               ________________ 

подпись 
 

_________________________ 
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Приложение 5 
к стандарту государственной услуги 

«Регистрация приема и выхода 
из гражданства Республики Казахстан» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается 

упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан 
 

№ 
п/п 

Профессия Требования 

1 2 3 
 1. Артист Наличие выдающихся музыкальных, 

сценических или хореографических данных, профессионального 
мастерства и яркой творческой индивидуальности, отмеченных 
международными наградами и званиями 

 2. Археолог Наличие ученой степени и звания, международных сертификатов, 
научных исследований и изысканий, публикаций в научных изданиях, 
участие в международных конференциях и открытии крупнейших 
археологических памятников мирового значения 

 3. Архитектор Наличие ученой степени и звания, 
международных сертификатов в области 
архитектуры и строительства, опыта в 
разработке генеральных планов 
градостроительства и проектировании особо крупных и сложных 
объектов 

 4. Балетмейстер Наличие опыта подготовки выдающихся артистов балета, 
международных сертификатов и стажа работы в крупнейших театрах, 
участие в подготовке спектаклей мирового класса 

 5. Биолог, 
микробиолог 
(бактериолог, 
вирусолог) 

Наличие ученой степени и звания, 
международных сертификатов, научно- 
исследовательских работ и изысканий 
международного значения в области биологии, бактериологии, 
вирусологии,  генной инженерии и других смежных наук 

 6. Врач Наличие ученой степени и звания,   научно-исследовательских работ и       
изысканий международного значения в области медицины, 
международных   сертификатов, а также согласно специализации 
владение передовыми 
методами диагностики и лечения в области: 
акушерства и гинекологии; 
ангиохирургии; 
анестезиологии - реаниматологии; кардиохирургии; 
нейрохирургии; 
онкологии; 
онкогематологии; 
оториноларингологии; 
радиологии; 
трансплантологии; 
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фармакологии и клинической фармакологии; 
челюстно-лицевой хирургии 

7. Геолог, 
геофизик 

Наличие ученой степени и звания, научных исследований и изысканий в 
области геологических и геофизических наук, опыта работы в области 
мониторинга ядерных взрывов и землетрясений 

 8. Дирижер Наличие выдающихся музыкальных данных и дипломов, 
подтверждающих участие в международных конкурсах, опыта работы 
дирижером в ведущих театрах и концертных залах мира 

 9. Инженер Наличие ученой степени и звания, научно-исследовательских работ и 
изысканий, международных сертификатов, а также согласно виду 
экономической деятельности опыт работы по: 
владению методами среднесрочного, 
краткосрочного прогнозирования сейсмологических явлений; 
эксплуатации силовых энергетических   и высокотемпературных 
плазменных установок; 
внедрению достижений науки и техники, рационализации, 
изобретательству; разработке научно-исследовательских  и опытных 
работ по очистке и предотвращению загрязнений окружающей среды; 
эксплуатации ядерных реакторов,   управлению реактором (ускорителем,  
ядерно-физической установкой); 
информационным технологиям и 
телекоммуникациям; 
разработке передового программного 
обеспечения и современных компьютерных 
оборудований; 
информатике и системному программированию; 
разработке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
области космической деятельности; разработке и эксплуатации стартовых 
и технических комплексов ракет и космических аппаратов, космических 
летательных аппаратов и разгонных блоков; 
телеметрическим системам и комплексам, компьютерным измерительным 
блокам; технологическому проектированию        для строительства 
объектов   производственного и жилищно-гражданского назначения; 
внедрению прогрессивных    технологических процессов в области 
сельхозмашиностроения; фармацевтическому профилю на специальном, 
высокосовременном   фармацевтическом оборудовании по     
производству субстанции и лекарственных форм; 
биофармацевтическому изучению       лекарственных форм и препаратов; 
разработке технологических основ и методов производства 
лекарственных    субстанций и фитопрепаратов; системному 
программированию; разработке программного обеспечения высокого 
уровня 

10. Инструктор- 
спортсмен 

Наличие спортивного звания не менее мастера спорта международной 
квалификации, занявшего с первого по шестое место на Олимпийских 
играх, или с первого по третье место на чемпионатах мира, или первое 
место на Азиатских играх, или первое, второе места на чемпионатах 
Европы, или   первое место в финалах кубка мира по олимпийским видам 
спорта, или занявшего на чемпионатах Азии, Европы, всемирных 
универсиадах, Всемирных юношеских и юниорских играх с первого по 
третье место 

11. Летчик (пилот) Наличие действующего свидетельства летчика (пилота), имеющего 
допуск к гражданским воздушным судам. Высокие профессиональное 
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мастерство и подготовка, знание нормативных правовых актов, 
регулирующих безопасное использование воздушного пространства, 
соблюдение правил полетов и эксплуатации судна. Соответствие 
здоровья установленным требованиям 

12. Летчик- 
инструктор 

Высокие профессиональное мастерство и подготовка, знание 
нормативных правовых актов, регулирующих безопасное использование 
воздушного пространства, соблюдение правил полетов и эксплуатации 
судна. Соответствие здоровья установленным требованиям 

13. Летчик- 
испытатель 

Высокие профессиональное мастерство и подготовка, знание 
нормативных правовых актов, регулирующих безопасное использование 
воздушного пространства, соблюдение правил полетов и эксплуатации 
судна. Соответствие здоровья установленным требованиям 

14. Летчик- 
наблюдатель 

Специальная подготовка, наличие опыта работы в области охраны лесов, 
знаний по пирологии и пожарной безопасности 

15. Математик Наличие ученой степени и звания, международных сертификатов, опыта 
работы по специальности, научных исследований и изысканий 
международного значения в области математики, прикладной математики 
и смежных наук 

16. Научный 
сотрудник 
(в области физики 
и астрономии) 

Наличие ученой степени и звания, опыта работы по специальности, 
авторских свидетельств на изобретения или научных трудов в области 
физики и астрономии и других смежных видов деятельности 

17. Провизор Наличие выдающихся научных исследований в области изучения 
физических и химических свойств 
фармакологических веществ и лекарственного сырья и методов их 
получения, очистки, стандартизации и 
контроля качества. Владение передовыми 
методами исследований по фармаэкономике, инспектирования и 
обучения специалистов по международным 
стандартам в области медицинской и фармацевтической отраслей (GPP, 
GCP, GMP, GLP, GDP)  

18. Режиссер Наличие выдающихся постановочных данных, звания и дипломов, 
подтверждающих участие в международных фестивалях, опыта работы в 
крупнейших театрах и концертных залах мира 

19. Спасатель Наличие специальной подготовки по 
проведению спасательных и неотложных работ, международных 
сертификатов с присвоением квалификации типа "Спасатель 
международного класса", опыта работы по ликвидации последствий 
крупных аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, навыков и умений по применению аварийно-
спасательных средств 

20. Тренер Наличие спортивного звания не менее мастера спорта международной 
квалификации, стажа работы по специальности, опыта работы по 
подготовке не менее одного высококвалифицированного спортсмена, 
занявшего на Олимпийских играх с первого по шестое место, или одного 
спортсмена, занявшего на Азиатских играх с первого по третье место, или 
спортсмена, занявшего на чемпионатах мира, Азии, Европы, всемирных 
универсиадах, Всемирных юношеских играх, в индивидуальных или 
игровых видах спорта с первого по третье место 

21. Учитель Наличие высшей категории и опыта работы по специальности, 
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международных сертификатов и соответствующего высшего 
профессионального образования по специальностям: математика, физика, 
химия, биология, английский язык, информатика, всеобщая история; 
владение государственным или русским 
языками, свободное владение  
иностранными языками 

22. Химик Наличие ученой степени и звания, международных сертификатов, опыта 
работы по специальности, научных исследований и изысканий в области 
химии, токсикологии и смежных наук 

23. Художник Наличие профессионального образования, высокохудожественных 
произведений искусства, международных наград и званий, творческой 
характеристики искусствоведов; участие в международных выставках, 
симпозиумах и конкурсах 

24. Штурман 
(в авиации) 

Высокие профессиональная подготовка и 
мастерство по навигации и боевому 
применению летательного аппарата; знание нормативных правовых 
актов, регулирующих безопасное использование воздушного 
пространства. Соответствие здоровья установленным требованиям 

 
___________________ 
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«Қазақстан Республикасының азаматтығын 
қабылдауды және одан шығуды тiркеу» 

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
стандартына 
5-қосымша 

 
Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаудың жеңілдетілген 

тәртiбi белгiленетiн адамдар үшін кәсiптердiң  және оларға қойылатын 
талаптардың 

ТІЗБЕСІ 
 

Р/с 
№  

Кәсiп Талаптар 

1. Әртiс Халықаралық наградалармен және атақтармен атап өтілген аса көрнекті 
музыкалық, сахналық немесе хореографиялық қабілетiнiң, кәсiптiк шеберлiгiнiң 
және жарқын шығармашылық жеке даралығының болуы 

2. Археолог Ғылыми дәрежесiнiң және атағының, халықаралық сертификаттарының, 
ғылыми зерттеулері мен iзденiстерiнiң, ғылыми басылымдарда 
жарияланымдарының болуы, халықаралық конференцияларға және әлемдiк 
маңызы бар iрi археологиялық ескерткiштердiң ашылуына қатысуы 

3. Сәулетші Сәулет және құрылыс саласындағы ғылыми дәрежесi мен атағының, 
халықаралық сертификаттарының, қала құрылысының бас жоспарларын 
әзiрлеуде және айрықша iрi әрi күрделi объектілердi жобалауда тәжiрибесiнiң 
болуы 

4. Балетмейстер Аса көрнектi балет әртiстерiн даярлауда тәжiрибесiнiң, халықаралық 
сертификаттарының және iрi театрлардағы жұмыс өтiлiнiң болуы, әлемдiк 
сыныптағы спектакльдердi дайындауға қатысуы 

5. Биолог, микробиолог 
(бактериолог, 
вирусолог) 

Биология, бактериология, вирусология, гендiк инженерия және басқа да аралас 
ғылымдар саласындағы ғылыми дәрежесi мен атағының, халықаралық 
сертификаттарының, ғылыми-зерттеу жұмыстарының және халықаралық 
маңызы бар iзденiстерiнiң болуы 

6. Дәрiгер Медицина саласындағы ғылыми дәрежесi мен атағының, ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының және халықаралық маңызы бар iзденiстерiнiң, халықаралық 
сертификаттарының болуы, сондай-ақ мамандануына сәйкес: 
акушерлiк және гинекология; ангиохирургия; анестезиология-реаниматология; 
кардиохирургия; нейрохирургия; онкология; онкогематология; 
оториноларингология; радиология; трансплантология; фармакология және 
клиникалық фармакология; жақ-бет хирургиясы саласындағы диагностика мен 
емдеудiң озық әдiстерiн меңгеруi 

7. Геолог, геофизик Геологиялық және геофизикалық ғылымдар саласындағы ғылыми дәрежесi мен 
атағының, ғылыми зерттеулерi мен iзденiстерiнiң, ядролық жарылыстар және 
жер сілкiнiстерi мониторингi саласындағы жұмыс тәжiрибесiнiң болуы 

8. Дирижер Аса көрнектi музыкалық деректерiнiң және халықаралық конкурстарға 
қатысқанын растайтын дипломдарының, әлемнiң жетекшi театрлары мен 
концерт залдарында дирижерлық еткен жұмыс тәжiрибесiнiң болуы 

9. Инженер Ғылыми дәрежесi мен атағының, ғылыми-зерттеу жұмыстары мен 
iзденiстерiнiң, халықаралық сертификаттарының болуы, сондай-ақ 
экономикалық қызмет түрiне сәйкес: сейсмологиялық құбылыстарды орта 
мерзiмдi, қысқа мерзiмдi болжау әдiстерiн меңгеруi; қуатты энергетикалық және 
жоғары температурадағы плазма қондырғыларын пайдалану; ғылым және 
техника, рационализация, өнертапқыштық жетiстiктерiн енгiзу; қоршаған 
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ортаны тазарту және оның ластануын болдырмау жөнiндегi ғылыми-зерттеу 
және тәжiрибелiк жұмыстарды әзiрлеу; 
ядролық реакторларды пайдалану, реакторды (жылдамдатқышты, ядролық-
физикалық қондырғыны) басқару; ақпараттық технологиялар мен 
телекоммуникациялар; озық бағдарламалық қамтамасыз етудi және қазiргi 
заманғы компьютерлiк жабдықтарды әзiрлеу; информатика және жүйелiк 
бағдарламалау; ғарыш қызметi саласындағы ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-
конструкторлық жұмыстарды әзiрлеу; зымырандар мен ғарыш аппараттарының, 
ғарыштық ұшу аппараттары мен екпiндеткiш блоктарының бастапқы және 
техникалық кешендерiн әзiрлеу және пайдалану; телеметриялық жүйелер мен 
кешендер, компьютерлiк өлшеу блоктары; өндiрiстiк және тұрғын үй-азаматтық 
мақсаттағы объектілердiң құрылысына арналған технологиялық жобалау; ауыл 
шаруашылығы машиналарын жасау саласына прогрессивтi технологиялық 
процестердi енгiзу; субстанциялар мен дәрілiк нысандар өндiрiсi жөнiндегi 
арнайы, осы заманғы фармацевтiк жабдықтардағы фармацевтикалық бейiн; 
дәрілiк нысандар мен препараттарды биофармацевтикалық зерделеу; дәрілiк 
субстанциялар мен фитопрепараттар өндiрудiң технологиялық негiздерi мен 
әдiстерiн әзiрлеу; жүйелi бағдарламалау; жоғары деңгейдегi бағдарламалық 
қамтамасыз етудi әзiрлеу 

10. Нұсқаушы-спортшы Олимпиада ойындарында бiрiншi–алтыншы орынды немесе әлем 
чемпионаттарында бiрiншiден үшiншi орынды немесе Азия ойындарында 
бiрiншi орынды немесе Еуропа чемпионаттарында бiрiншi, екiншi орынды 
немесе спорттың олимпиадалық түрлерi бойынша әлем кубогі финалдарында 
бiрiншi орынды немесе Азия, Еуропа чемпионаттарында, бүкілдүниежүзілiк 
универсиадаларда, Бүкiлдүниежүзілiк жасөспiрiмдер мен юниорлар 
ойындарында бiрiншi-үшiншi орынды иемденген халықаралық бiлiктілiгi бар 
спорт шеберiнен төмен емес спорттық атағының болуы 

11. Ұшқыш (пилот) Азаматтық әуе кемелерiне рұқсаты бар ұшқыш (пилот) куәлiгiнiң болуы. 
Жоғары кәсiптiк шеберлiгi мен даярлығы, әуе кеңiстiгiнiң қауiпсiз 
пайдаланылуын реттейтiн нормативтiк құқықтық актілерді бiлуi, кеменiң ұшу 
және пайдалану ережелерiн сақтауы. Денсаулығының белгiленген талаптарға 
сәйкестiгi 

12. Ұшқыш-нұсқаушы Жоғары кәсiптiк шеберлiгi мен даярлығы, әуе кеңiстігiнiң қауiпсiз пайдалануды 
реттейтiн нормативтiк құқықтық актілердi бiлуi, кеменiң ұшу және пайдалану 
ережелерiн сақтауы. Денсаулығының белгіленген талаптарға сәйкестiгi 

13. Ұшқыш-сынаушы Жоғары кәсiптiк шеберлiгi мен даярлығы, әуе кеңiстiгiнiң қауiпсiз пайдалануды 
реттейтiн нормативтiк құқықтық актілерді бiлуi, кеменiң ұшу және пайдалану 
ережелерiн сақтауы. Денсаулығының белгiленген талаптарға сәйкестiгi 

14. Ұшқыш-қадағалаушы Арнайы даярлығы, орман қорғау саласындағы жұмыс тәжiрибесiнiң, пирология 
және өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi бiлiмiнiң болуы 

15. Математик Мамандығы бойынша ғылыми дәрежесi мен атағының, халықаралық 
сертификаттарының, жұмыс тәжiрибесiнiң, математика, қолданбалы математика 
және аралас ғылымдар саласындағы халықаралық  маңызды ғылыми зерттеулерi 
мен iзденiстерiнiң болуы 

16. Ғылыми қызметкер 
(физика 
және астрономия 
саласында) 

Мамандығы бойынша ғылыми дәрежесi мен атағының, жұмыс тәжiрибесiнiң, 
физика мен астрономия және басқа да аралас қызмет түрлерi саласындағы 
өнертапқыштық немесе ғылыми еңбектерiне авторлық куәлiктерiнiң болуы 

17. Провизор Фармакологиялық заттар мен дәрілік шикiзаттың физикалық және химиялық 
қасиеттерiн, оларды aлу, тазалау, стандарттау және сапасын бақылау әдiстерi 
саласындағы аса көрнектi ғылыми зерттеулерiнiң болуы. Фармаэкономика 
жөнiндегi зерттеулердiң, медицина мен фармацевтика саласындағы мамандарды 
халықаралық стандарттар бойынша инспекциялаудың және оқытудың озық 
әдiстерiн меңгеруi (GPP, GCP, GMP, GLP, GDP) 
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18. Режиссер Аса көрнектi қойылым қою деректерiнiң, халықаралық фестивальдарға 
қатысқанын растайтын атақтары мен дипломдарының, әлемнiң iрi театрлары 
мен концерт залдарындағы жұмыс тәжiрибесiнiң болуы  

19. Құтқарушы Құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргiзуге арнайы даярлығының, 
«Халықаралық сыныптағы құтқарушы» үлгiсiндегi білiктілiк берiлген  
халықаралық сертификаттарының, iрi авариялық және төтенше жағдайлардың 
салдарын жоюдағы жұмыс тәжiрибесiнiң, авариялық құтқару құралдарын 
қолдану жөнiндегi дағдысы мен шеберлiгiнiң болуы 

20. Жаттықтырушы Халықаралық бiлiктілiктегi спорт шеберiнен кем емес спорттық атағының, 
мамандығы бойынша жұмыс өтілiнiң Олимпиадалық ойындарда бiрiншi–
алтыншы орынды иемденген жоғары білiктi кемiнде бiр спортшыны немесе 
Азия ойындарында бiрiнші – үшiншi орынды иемденген бiр спортшыны немесе 
әлем, Азия, Еуропа чемпионаттарында, бүкілдүниежүзілiк универсиадаларда, 
Бүкiлдүниежүзілiк жасөспiрiмдер ойындарында, спорттың жеке немесе ойын 
түрлерiнде бiрiншi–үшiншi орынды иемденген спортшыны даярлау жөнiндегi 
жұмыс тәжiрибесiнiң болуы 

21. Мұғалiм Мамандығы бойынша жоғары санаты мен жұмыс тәжiрибесiнiң, халықаралық 
сертификаттарының және мынадай мамандықтар бойынша тиiстi жоғары 
кәсiптiк білiмiнiң болуы: математика, физика, химия, биология, ағылшын тiлi, 
информатика, жалпы тарих; мемлекеттiк немесе орыс тiлдерiн меңгеруi, шет 
тілдерді еркiн меңгеруi 

22. Химик Ғылыми дәрежесi мен атағының, халықаралық сертификаттарының мамандығы 
бойынша жұмыс тәжiрибесiнiң, химия, токсикология және аралас ғылымдар 
саласындағы ғылыми зерттеулерi мен iзденiстерiнiң болуы 

23. Суретшi Кәсіптiк білімiнің, жоғары көркем өнер шығармаларының, халықаралық 
наградалары мен атақтарының, өнертанушылардан шығармашылық 
мiнездемесiнiң болуы; халықаралық көрмелерге, симпозиумдар мен 
конкурстарға қатысуы 

24. Штурман 
(авиацияда) 

Жоғары кәсiптiк даярлығы мен навигация және ұшу аппаратын жауынгерлiк 
қолдану жөнiндегi шеберлiгi; 
әуе кеңiстiгiн қауiпсiз пайдалануды реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердi 
білуi. Денсаулығының белгiленген талаптарға сәйкестiгi 

 
_____________________ 
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Приложение 6 
к стандарту государственной услуги 

«Регистрация приема и выхода 
из гражданства Республики Казахстан» 
  
  

№ _________ АНЫҚТАМА 
СПРАВКА №___________ 

 
  

_____________________________________азаматының №______________________________ 
паспортына берілді 
Выдана к паспорту №_____________________гражданина______________________________ 

 
Тегі_________________________________________________________________________ 
Фамилия 
 
Аты_________________________________________________________________________ 
Имя 
 
Әкесінің аты_________________________________________________________________ 
Отчество 
 
Туған жылы _________________________________________________________________ 
Дата рождения 
20___ ж. «______»_____________ ол шын мәнінде Қазақстан Республикасының 

азаматтығын қабылдауға өтініш білдірді. 
В том, что он(а) действительно «____» ___________ 20___г. подал(а) ходатайство о 

приобретении гражданства Республики Казахстан. 
Онымен бірге: ________________________________________________________________ 
Вместе с ним (ней) ходатайствуют: 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________ өтініш берді. 

 
______________________________________________облысы ІІД КҚПБ бастығы 
Начальник УМП ДВД __________________________________________________  
М.О. 
М.П. 
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№_______АНЫҚТАМА ТҮБІРТЕГІ 
КОРЕШОК СПРАВКИ №________ 

 
Тегі_________________________________________________________________________ 
Фамилия 
Аты_________________________________________________________________________ 
Имя 
Әкесінің аты_________________________________________________________________ 
Отчество 
Туған жылы__________________________________________________________________ 
Дата рождения 
Бұрынғы азаматтығы__________________________________________________________ 
Прежнее гражданство 
Паспортының № ______________________________________________________________ 
№ ______________________________________________________Паспорта 

20___жылғы «______»___________ ол шын мәнінде Қазақстан Республикасының 
азаматтығын қабылдауға өтініш білдірді. 

В том, что он(а) действительно «____» _________ 20___ г. подал(а) ходатайство о 
приобретении гражданства Республики Казахстан. 

Онымен бірге:____________________________________________________________ 
Вместе с ним (ней) ходатайствуют: 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ өтініш берді. 
 

Инспектор________________________________________________________________ 
(қолы - подпись) 

 
Анықтаманы алдым _______________________________________________________ 
Справку получил (а)                  (қолы - подпись) 
 
20___ жылғы «______»_____________ 
 
М.О. 
М.П. 

 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Қазақстан Республикасының азаматтығын 
қабылдауды және одан шығуды тiркеу» 

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
стандартына 

     6-қосымша 
 
 

№ _________ АНЫҚТАМА 
СПРАВКА №___________ 

 
  

_____________________________________азаматының №__________________________ 
паспортына берілді 
Выдана к паспорту №_____________________гражданина__________________________ 

 
Тегі______________________________________________ 
Фамилия 
 
Аты______________________________________________ 
Имя 
 
Әкесінің аты_______________________________________ 
Отчество 
 
Туған жылы _______________________________________ 
Дата рождения 
20___ ж. «______»_____________ ол шын мәнінде Қазақстан Республикасының 

азаматтығын қабылдауға өтініш білдірді. 
В том, что он(а) действительно «____» ___________ 20___г. подал(а) ходатайство о 

приобретении гражданства Республики Казахстан. 
Онымен бірге: _____________________________________________________________ 
Вместе с ним (ней) ходатайствуют: 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________ өтініш берді. 

 
______________________________________________облысы ІІД КҚПБ бастығы 
Начальник УМП ДВД __________________________________________________  
 
М.О. 
М.П. 
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№_______АНЫҚТАМА ТҮБІРТЕГІ 
КОРЕШОК СПРАВКИ №________ 

 
Тегі______________________________________________________________________ 
Фамилия 
Аты______________________________________________________________________ 
Имя 
Әкесінің аты______________________________________________________________ 
Отчество 
Туған жылы_______________________________________________________________ 
Дата рождения 
Бұрынғы азаматтығы_______________________________________________________ 
Прежнее гражданство 
Паспортының № __________________________________________________ 
№ ______________________________________________________Паспорта 

20___жылғы «______»___________ ол шын мәнінде Қазақстан Республикасының 
азаматтығын қабылдауға өтініш білдірді. 

В том, что он(а) действительно «____» _________ 20___ г. подал(а) ходатайство о 
приобретении гражданства Республики Казахстан. 

Онымен бірге:__________________________________________________________ 
Вместе с ним (ней) ходатайствуют: 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ өтініш берді. 
 

Инспектор_____________________________________________________________ 
(қолы - подпись) 

 
Анықтаманы алдым ________________________________ 
Справку получил (а)                  (қолы - подпись) 
 
20___ жылғы «______»_____________ 
 
М.О. 
М.П. 

 
__________________ 
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Приложение 7 
к стандарту государственной услуги 

«Регистрация приема и выхода из 
гражданства Республики Казахстан» 

                                             
 

(наименование территориального подразделения миграционной 
полиции)  

Регистрационный номер   
(заполняется 

должностным лицом) 

 Место 
для 

фотографии 1 

М.П.2 
ЗАЯВЛЕНИЕ 3 

Прошу разрешить мне выход из гражданства Республики Казахстан . 
Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением   

 

 
 

 
Одновременно со мной прошу разрешить 
выход из гражданства Республики Казахстан 
моим несовершеннолетним детям (сын, дочь, 
фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, гражданство) 

 
 
 
 
 
 

Сведения о другом родителе указанных детей 
(фамилия, имя, отчество, место жительства, 
гражданство, если имеет гражданство 
Республики Казахстан, то указать, сохраняет 
ли его) 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 К заявлению прилагаются три фотографии размером 3,5 х ,4,5 сантиметра. 
2 Проставляется  печать . 
3 Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, 

компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть 
исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым. 



 42 

Сведения о заявителе 
1. Фамилия, имя, отчество   

 

 
(в случае изменения фамилии, имени, отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество, 

 
причину и дату изменения) 

2. Число, месяц, год и место рождения   
 

 
 

3. Пол   
(мужской, женский) 

4. Семейное положение   
(женат (замужем), холост (незамужняя), разведен(а), 

 
номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи) 

5. Национальность   
(указывается по желанию) 

6. Вероисповедание   
(указывается по желанию) 

7. Образование и специальность по образованию, профессия   
 

 
(какое учебное заведение, где и когда окончено, номер диплома, 

 
дата и место выдачи) 

8. Ученая степень, ученое звание   
(номер диплома, дата и место выдачи) 

9. Трудовая деятельность за последние пять лет 
 

Дата (месяц и год) Место работы и должность Адрес места работы приема увольнения 
    
    
    
    
    

 
10. Имеете ли невыполненное обязательство по уплате налогов, установленное 
законодательством Республики Казахстан   

(да, нет) 
11. Отношение к воинской обязанности   

(военнообязанный, невоеннообязанный, 
 

если проходили военную службу, указать, где, когда, род войск, воинское звание) 
 

12. Не привлечены ли компетентными органами Республики Казахстан  в качестве 
обвиняемого по уголовному делу___________________________________________________ 

(да, нет) 
13. Не имеется ли в отношении Вас вступивший в законную силу и подлежащий 
исполнению обвинительный приговор суда_______________________________________ 

(да, нет) 
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14. Имеете ли Вы и Ваши дети, указанные в заявлении, иное гражданство (иные 
гражданства)__________________________________________________________________ 

(если да, указать, какое, когда и на каком основании приобретено, 
 

документ, его номер, дату и место выдачи; при отсутствии иного гражданства  
подтверждение 

 
возможности его приобретения) 

15. Проживали ли ранее в Республики Казахстан  постоянно_____________________ 
(если да, указать, по какому адресу 
 

были зарегистрированы, когда, куда и по какому документу выехали из Казахстана) 
 
 

16. Сняты ли с регистрационного учета по месту жительства в Республике Казахстан   (в 
соответствии с представленным документом)   

 

17. Адрес места жительства, телефон  

 
 

18. Документ, удостоверяющий личность и гражданство Республики Казахстан 
 

(вид, серия, номер, кем и когда выдан) 
Вместе с заявлением представляю следующие документы: 

 
 

Я предупрежден(а), что в соответствии со статьей 22 Закона “О гражданстве 
Республики Казахстан” решение о выходе из гражданства Республики Казахстан, принятое 
на основании подложных документов или заведомо ложных сведений, подлежит отмене. 

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении. 
Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных 

подтверждаю. 
   

(дата подачи заявления)  (подпись заявителя) 
 

Заявление принято к рассмотрению  на основании   

 (дата)  
(статья, часть, 

пункт)  
Закона “О гражданстве Республики Казахстан”. 

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил; 
заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи заявителя подтверждаю. 4 
   
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица   
   
   
   

 
(подпись должностного 

лица)  
 

                                                 
4 В случае, предусмотренном частью третьей статьи   закона “О гражданстве Республики Казахстан”, 

подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально. 
_________________________________ 



 

«Қазақстан Республикасының азаматтығын 
қабылдауды және одан шығуды тiркеу» 

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
стандартына 

 7-қосымша 
                                             
_______________________________________________ 
         (аумақтық көші-қон полициясы бөлінісінің атауы)  
_________________________________________________________________________ 

Тіркеу нөмірі ______________________ 
                                               (лауазымды адам толтырады) 

 Фотосуреттің 
орны 1 

М.О.2 
ӨТІНІШ3  

Маған Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуға рұқсат 
етуіңізді сұраймын. 

Осы өтінішпен жүгінуге ықпал еткен себептер 
 

 
 

 
Біруақытта өзіммен бірге кәмелетке толмаған 
балаларымды (балам, қызым, тегі, аты, 
әкесінің аты, туған күні, жылы, азаматтығы) 
Қазақстан Республикасының азаматтығынан 
шығуға рұқсат етуіңізді сұраймын 

 
 
 
 
 
 

Көрсетілген балалардың басқа ата-аналары 
туралы мәлімет (тегі, аты, әкесінің аты, 
тұрғылықты жері, азаматтығы, Қазақстан 
Республикасының азаматтығы бар болса,  
сақтайды  ма, жоқ па соны көрсетсін) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
1 Өтінішке мөлшері 3,5х4,5 см төрт фотосурет беріледі.  
2 Мөр қойылады. 
3 Өтініш өз қолымен немесе техникалық құралдарды (жазатын машинкаларды, компьютерлерді) пайдалана 
отырып, қысқартуларсыз, аббревиатураларсыз, түзетулерсіз және шимайсыз жазылады. Сұрақтарға жауаптар 
толық болуы тиіс. Қолмен орындалған мәтін түсінікті болуы тиіс.  
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Өтініш беруші туралы мәліметтер 
1. Тегі, аты, әкесінің аты,  

 

 
(тектері, аттары, әкесінің аттары өзгерген жағдайда бұрынғы тегі, аты, әкесінің аты  

 
себебі және өзгерген күні көрсетілсін) 

2. Туған күні, айы, жылы және жері  
 

 
 

3. Жынысы  (еркек, 
әйел)________________________________________________________________ 
4. Отбасылық жағдайы   

(үйленген (тұрмыста), бойдақ (тұрмыста емес), ажырасқан, 
 

неке (ажырасқаны) туралы куәлік, берілген күні және орны) 
5. Ұлты   

(тілегі бойынша көрсетіледі) 
6. Діні  

(тілегі бойынша көрсетіледі) 
7. Білімі, білімі бойынша мамандығы, кәсібі __________________________________________ 

 
(қандай оқу орнын қашан және қайда бітірді, диплом нөмірі, берілген күні және орны) 

8. Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі   
( диплом нөмірі, берілген күні және орны) 

9. Соңғы бес жылдағы еңбек қызметі 
күні (айы және жылы) 

Жұмыс орны және лауазымы  Жұмыс орнының мекенжайы қабылданд
ы 

босатылды 

    
    
    
    
    

 
10. Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген салықтарды төлеу бойынша 
орындалмаған міндеттемелер бар ма        __________________________________________ 

(иә, жоқ) 
11. Әскери міндеттілікке қатысы   

(әскери міндетті, әскери міндетті емес, 
 

Әскери қызметтен өтсе, қашан, қайда, әскер түрі, әскери атағы көрсетілсін) 
12. Қазақастан Республикасының құзыретті органдарына қылмыстық іс бойынша 
айыпталушы  ретінде тартылдыңыз ба?  __________________________________________ 

(иә, жоқ) 
13. Сізге қатысты заңды күшіне енген және орындауға жататын айыптау сот үкімі бар ма? 
__________________________________________________________________________ 

(иә, жоқ) 
14. Көрсетілген өтініште Сіздің және Сіздің балаларыңыздың өзге азаматтығы бар ма? 
(иә болса, қандай, қашан және қандай негізде құжат алынды, оның нөмірі, күні және берілген 
орны; өзге азаматтығы болмаған кезде – оны алу мүмкіндігін растау) 
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15. Бұрын Қазақстан Республикасында тұрақты тұрды ма?____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(егер иә болса, қандай мекенжай бойынша тіркелгені көрсетілсін, қашан және қандай құжат 
бойынша Қазақстаннан кетті) 
 
 

16. Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері бойынша тіркеу есебінен шығарылдыңыз 
ба? (ұсынылған құжатқа сәйкес ) ___________________________________________________ 

 
17. Тұрғылықты жердің мекенжайы, телефоны______________________________________ 

 
 

1. Жеке басын куәландыратын құжат және Қазақстан Республикасының азаматтығы 
 

(түрі, сериясы, нөмірі, кім және қашан берілген) 
 
Өтінішпен бірге мынадай құжаттар ұсынылады: 

 
 

 
 

 
 

Маған «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Заңның 22-бабына сәйкес 
жалған құжаттардың және көрнеу жалған мәліметтердің негізінде қабылданған Қазақстан 
Республикасының азаматтығынан шығу туралы шешім жойылуға жататыны ескертілді.  

Өтініште көрсетілген дербес деректерді өңдеуге келісім беремін. 
Ұсынылған құжаттардың түпнұсқалығын және баяндалған деректердің шынайылығын 

растаймын. 
   

(өтініш берген күн)  (өтініш берушінің қолы) 
 

Өтініш қарауға «Қазақстан  
Республикасының азаматтығы туралы» 
Заңның  негізінде    

 
 
 
  

   (бап, бөлім, тармақ)  
______ қабылданды 
  (күні) 

Өтінішті толтырудың дұрыстығы және қажетті құжаттардың бар болуын тексерді; 
өтінішке менің қатысуыммен қол қойылды, өтініш берушінің қолының түпнұсқалығын 
растаймын.4 
   
 (лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы  
   
   
   

 
(лауазымды адамның 

қолы)  
 
444 

 

                                                 
4 «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Заң бабының үшінші бөлігінде көзделген жағдайда өтініш 
берушінің қолының түпнұсқалығы нотариалды куәландырылады. 
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