
ПАМЯТКА для услугополучателя по стандарту 

«Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 63.  

 

Порядок оказания государственной услуги 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через: 

1) канцелярию услугодателя; 

Порядок оказания государственной услуги 

Сроки оказания государственной услуги: 

1) со дня сдачи документов услугодателю -20 календарных дней; 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов услугополучателем 

услугодателю - 10 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя у услугодателя -30 минут. 

Форма оказания государственной услуги: бумажная. 

Результат оказания государственной услуги - дубликат документов о техническом и 

профессиональном образовании. 

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная. 

Государственная услуга оказывается на бесплатной основе физическим лицам (далее - 

услугополучатель). 

     График работы: 

1) услугодателя - с понедельника по субботу включительно, за исключением воскресенья и 

праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, в соответствии с 

установленным графиком работы услугодателя с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 

14.00 часов; 

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении 

услугополучателя: 

к услугодателю: 

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, 

в котором излагаются обстоятельства утери документа об образовании или другие причины 

(изменение фамилии, имени, отчества (при его наличии), негодность или ошибки при заполнении 

документа); 

2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности). 

Подтверждением принятия документов является выдача расписки о приеме документов по форме, 

согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги, с указанием фамилии и 

инициалов лица, принявшего документов, а также штамп, входящий номер и дата. 

 
Ответственный за гос. услугу: Рахимжанова А.М. 

тел. 87778513552 



 

Қызмет алушы үшін стандарт бойынша ЖАДЫНАМА 

«Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 63 

 

Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 

 Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі 

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері: 

1) көрсетілетін қызметті берушіге қажетті құжаттарды тапсырған сәттен бастап - 20 күнтізбелік 

күн;  

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды тапсыру үшін 

күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 10 минут; 

3) көрсетілген қызметті берушіде көрсетілген қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген 

ең ұзақ уақыты - 30 минут.  

Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз жүзінде. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі - техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың 

телнұсқасы. 

     Мемлекеттік қызмет нәтижесін беру нысаны: қағаз жүзінде. 

Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі - қызмет алушы) тегін көрсетіледі. 

Жұмыс кестесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушіде - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жексенбі 

және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге 

дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін көрсетілетін қызметті берушінің 

белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес; 

Көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 

қажетті құжаттар тізбесі: 

көрсетілетін қызметті берушіге: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

білім туралы құжаттың жоғалу мән-жайлары немесе басқа да себептері (тегінің, атының, әкесі 

атының (бар болған жағдайда) өзгеруі, құжаттардың қабылданғанын растау жарамсыздығы немесе 

оны толтыру кезіндегі қателер) баяндалған өтініш; 

2) жеке басын куәландыратын құжат (салыстыру үшін). 

Құжаттарды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, сондай-ақ, мөртабан, кіріс нөмірі және күні 

көрсетіле отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарына 2-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беру болып табылады. 

 

 
Мемлекеттік қызметке жауапты: Рахимжанова А.М. 

тел. 87778513552 

 

 

 



Приложение 1         

 к Стандарту государственной  

 услуги «Выдача дубликатов   

 документов о техническом и  

профессиональном образовании» 

 

Форма   

Директору КГКП «Колледж геодезии  

и картографии»  

Салакчинову Бауржану Ауельбековичу 

от Череватова Андрея Леонтьевича 

Окончил КГКП «Семипалатинский  

колледж геодезии и картографии»  

в 1982 году по специальности:  

«Аэрофотогеодезия» 

 

Заявление 

      Прошу Вас выдать мне дубликат диплома (приложения к диплому) в связи с указать 

причину (кража; утеря; перемена имени; порча; ошибка в содержании диплома и т.п.).  

Диплом был выдан  на Фамилия Имя Отчество в 1982 году.  

Обучение проходил (а) в период с 1979 года по 1982 год по специальности 

«Аэрофотогеодезия» (указать специальность, по которой проходило обучение). 

Согласен на использования сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну, содержащихся в информационных системах. 

 

«21» декабря 2016 г.  _____________  

                                        /подпись/ 

 Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги: 

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту, в котором 

излагаются обстоятельства утери документа об образовании или другие причины (изменение 

фамилии, имени, отчества (при наличии), негодность или ошибки при заполнении документа); 

2) документ удостоверяющий личность (для идентификации). 

 

_____________________________________________________________________________ 



  «Техникалық және кәсіптік білім  

 туралы құжаттардың телнұсқаларын  

 беру» мемлекеттік көрсетілетін  

 қызмет стандартына 

 1-қосымша              

 

Нысан 

«Геодезия және картография колледжі» КМҚК 

директоры Бауржан Ауельбекович Салакчиновқа 

Андрей Леонтьевич Череватовтан  

 «Семей геодезия және  

картография колледжі» КМҚК 

1982 жылы «Аэрофотогеодезия» 

 мамандығы бойынша бітірдім 

 

 

Өтініш 

Маған себебін көрсету (ұрлату; жоғалту; атының өзгеруі; бүлдіріп алу; дипломның 

мағынасындағы қате және т.б.) байланысты дипломның телнұсқасын (дипломға қосымша) 

беруіңізді сұраймын. 

Диплом 1982 жылы Тегі Аты Әкесінің аты берілді. 

1979 жылдан 1982 жылы «Аэрофотогеодезия» мамандығы бойынша оқыдым. 

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мәліметтерді 

пайдалануға келісемін. 

«21» желтоқсан 2016 ж.                 ________________________ 

                                                                                       /қолы/ 

 

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) осы стандартқа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша білім туралы құжаттың жоғалу 

мән-жайлары немесе басқа да себептері (тегінің, атының, әкесі атының (бар болса) өзгеруі, 

жарамсыздығы немесе оны толтыру кезіндегі қателер) баяндалған өтініш; 

2) жеке куәліктің көшірмесі (тұлғаны салыстыру үшін). 


