
ПАМЯТКА для услугополучателя по стандарту 

"Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование" 

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) с момента сдачи пакета документов услугодателю - 3 рабочих дня; 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем  - 20 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя -30 минут. 

Форма оказания государственной услуги: бумажная. 

Результат оказания государственной услуги - справка, выдаваемая лицам, не завершившим техническое и 

профессиональное, послесреднее образование по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту 

государственной услуги. 

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная. 

Государственная услуга оказывается на бесплатной основе физическим лицам (далее - услугополучатель). 

     График работы: 

График работы услугодателя с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 

13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан. 

Предварительная запись и ускоренное обслуживание не предусмотрены. 

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к 

услугодателю: 

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к 

услугодателю: 

1) заявление на имя руководителя организации о предоставлении справки по форме согласно приложению 2 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

2) копия документа, удостоверяющий личность (оригинал требуется для идентификации). 

Подтверждением принятия документов является выдача расписки о приеме документов с указанием фамилии и 

инициалов лица, принявшего документы, с проставлением штампа, входящего номера и даты, согласно приложению 3 к 

настоящему стандарту. 

 

Ответственный за гос. услуги: Шаяхметова О.К. 

Тел. 8775821428 
 

Қызмет алушы үшін стандарт бойынша ЖАДЫНАМА 

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру"  

 

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 - 3 жұмыс күні;  

2)көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 

минут; 

3) көрсетілген қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 минут.  

Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз жүзінде. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – осы стандартқа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет беру нәтижесі: қағаз жүзінде. 

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

Жұмыс кестесі: 

Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және 

мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен, сағат 

9.00-ден 18.00-ге дейін. 

Алдын-ала жазылу және жеделдетіп қызмет көрсету көзделмеген. 

Көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушы көрсетілетін мемлекеттік қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 

қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті берушіге қажетті құжаттар тізбесі: 

1) осы стандартқа 1-қосымшаға сәйкес белгіленген үлгідегі анықтаманы беру туралы ұйым басшысының атына 

өтініш;  

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (түпнұсқа сәйкестендіру үшін қажет). 

Құжаттардың қабылданғанын растау құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, сондай-ақ осы стандартқа 3-

қосымшаға сәйкес мөртаңба, кіріс нөмірі және күні көрсетіле отырып, қолхат беру болып табылады. 

 

 

Мемлекеттік қызметке жауапты: Шаяхметова О.К. 

Тел. 87758214283 

 

 


