
Арнаулы мемлекеттік органдардың 

қызметкерлері мен олардың отбасы 

мүшелеріне Қазақстан Республикасының 

аумағында көлікпен жол жүру және мүлікті 

тасымалдау шығындарын өтеу 

қағидаларына 

1-қосымша 

 

 

Кімге:___________________________________ 
(шығындарды өтеуді жүзеге асыратын арнаулы 

мемлекеттік органның (мекеменің) басшысына) 

 

 

Шығындарды өтеуге арналған 

баянат 

 

Сізден__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(оқиғаның түрі мен оның өткізілген жері, көлік түрі көрсетіледі) 

______________________  маған жол жүру шығындарын өтеуді сұраймын. 
 

Баянатқа мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:  

1. __________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________  

4. __________________________________________________________________  

… __________________________________________________________________  

 

______________________________     _______________ 
(лауазымы, атағы, тегі, аты, әкесінің аты      қолы 

                  (құжатта бар болса)   
______ жылғы  «_____» ___________  
  (жылы)                    (күні)            (айы)            

 

Бастық: __________________________ _______________ __________________ 
        (бөлімше, атағы)    (қолы)           (тегі, аты, әкесінің аты  

 (құжатта бар болса )  

 

____________________________ 

 

 

 



 
 

Арнаулы мемлекеттік органдардың 

қызметкерлері мен олардың отбасы 

мүшелеріне Қазақстан Республикасының 

аумағында көлікпен жол жүру және мүлікті 

тасымалдау шығындарын өтеу 

қағидаларына 

2-қосымша 
 

Кімге:___________________________________ 
(шығындарды өтеуді жүзеге асыратын арнаулы 

мемлекеттік органның (мекеменің) басшысына) 

Кімнен:_________________________________ 
(өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты (құжатта бар 

болса) 

______________________________ тұратын 

тел. ____________________________________ 
 

Шығындарды өтеуге арналған 

өтініш 
 

Сізден_________________________________________________ үшін  
(оқиғаның түрі және оның өткізілген жері, көлік түрі көрсетіледі) 

 

маған шығындарды өтеуді сұраймын.  

Тиесілі соманы _________________________________________________ 

___________________________________________________ аударуды сұраймын 

___________________________________ банктің № _________________ филиалы 

Дербес немесе карт-шот _______________________________________________ 

Алушының ЖСН _______________________  

Баянатқа мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:  

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

… __________________________________________________________________ 
 

____ жылғы «___» ________  Өтініш беруші _________ ___________________ 
        (күні)                                      қолы            (тегі, аты, әкесінің аты  

(құжатта бар болса) 

 

Бастық: _________________________ _______________ ____________________ 
    (бөлімше, атағы)                        (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты  

  (құжатта бар болса) 

___________________________ 



 
 

Арнаулы мемлекеттік органдардың 

қызметкерлері мен олардың отбасы 

мүшелеріне Қазақстан Республикасының 

аумағында көлікпен жол жүру және мүлікті 

тасымалдау шығындарын өтеу 

қағидаларына 

3-қосымша 

 

 

Анықтама 

 

________________________________________________________ берілді, 
(атағы, тегі, аты, әкесінің аты (құжатта бар болса) 

оған ________________________________________________________________ 
      (емдеу мекемесі және оның орналасқан жері көрсетіледі) 

____________________________________________________________________ 
(медициналық көрсеткіштері көрсетіледі) 

_________________________________ медициналық көрсеткіштері бойынша 

 

_____ жылғы «___»___________ _____ жылғы «____»___________ аралығында 

 

 _______________________________________ көрсетілді. 
       (медициналық қызметтің түрі көрсетіледі) 
 

 

Анықтама Қазақстан Республикасының аумағында жол жүру 

шығындарын өтеу үшін берілді. 

 

М.О. 

 

Дәрігерлік-консультациялық комиссияның төрағасы _______ _______________ 
(қолы)     (тегі, аты, әкесінің    

                 аты (құжатта бар  

                          болса) 

 

 

____________________ 
 


