
Бітімгершілік операцияға  
дайындық қағидаларына  

қосымша 
 
 
 

Бітімгершілік операцияға қатысу туралы келісімшарттың үлгілік нысаны 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(уәкілетті мемлекеттік органның атауы, орналасқан жері) 
____________________________________________________________________ 
атынан 
____________________________________________________________________ 

(уәкілетті мемлекеттік органның (ұйымның) 
____________________________________________________________________ 

лауазымды адамының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және лауазымы) 
және 
____________________________________________________________________ 

(бітімгершілік операцияға қатысатын адамның тегі, аты, әкесінің аты) 
____________________________________________________________________ 

(бұдан әрі – азамат) 
____________________________________________________________________ 
(оның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні) 
____________________________________________________________________ 

(жеке сәйкестендіру нөмірі) 
 
бітімгершілік операцияға қатысу туралы заңнамада және осы келісімшартта 
белгіленген шарттарда ___________ мерзімге осы келісімшартты жасасты.  
 

1. Бітімгершілік операцияға қатысатын азамат ерікті негізде 
__________________________лауазымына тағайындалады, Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексінде, «Қазақстан Республикасының 
бітімгершілік қызметі туралы» 2015 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңында көзделген шарттармен танысты және оған 
бітімгершілік операцияның зиянды және қауіпті жағдайлары туралы, сондай-ақ 
міндеттерді орындаумен байланысты құқықтарының шектелетіні туралы 
ескертілді. 

2. Бітімгершілік операцияға қатысатын азамат: 
1) Қазақстан Республикасының Конституциясын және басқа нормативтік 

құқықтық актілерін сақтауға; 
2) «Қазақстан Республикасының бітімгершілік қызметі туралы»         

2015 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
шектеулерді қабылдауға; 
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3) келісімшарттың қолданылу кезеңі ішінде бітімгершілік операцияға 
қатысу барысында міндеттерді адал орындауға; 

4) еңбек тәртібін және қызметтік этика қағидаларын сақтауға; 
5) лауазымдық міндеттерді орындау процесінде мемлекеттік мүлікке 

нұқсан келтіруге жол бермеуге; 
6) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді, оның ішінде 

бітімгершілік операцияға қатысу аяқталғаннан кейін де, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген уақыт ішінде жария етпеуге; 

7) командирлердің (бастықтардың) және өзге де лауазымды адамдардың 
берілген өкілеттіктер шегінде берілген бұйрықтары мен өкімдерін орындауға 
міндетті. 

3. Бітімгершілік операцияға қатысатын азамат: 
1) Қазақстан Республикасының Конституциясында және заңнамасында 

кепілдік берілген құқықтары мен бостандықтарын пайдалануға; 
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нормалар 

бойынша және тәртіппен мемлекет есебінен ақшалай, киім-кешекпен және 
қамтылымның басқа да түрлерімен қамтамасыз етілуге; 

3) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген  
шарттарда уәкілетті мемлекеттік органмен келісімшарт жасасуға, мерзімін 
ұзартуға және оны бұзуға; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
бітімгершілік қызмет барысында міндеттерді орындау кезінде өміріне және 
денсаулығына немесе жеке мүлкіне келтірілген залалдың өтелуіне; 

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жеңілдіктер, 
кепілдіктер мен өтемақылар алуды қоса алғанда, бітімгершілік қызметпен 
байланысты құқықтарының және оның отбасы мүшелері құқықтарының 
сақталуына құқығы бар. 

4. __________________________________________________________ 
(уәкілетті мемлекеттік органның (ұйымның) атауы) 

бітімгершілік операцияға қатысу үшін азамат  
___________________________________________________қабылдай отырып: 

(аты, тегі, әкесінің аты) 
1) азаматқа Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерінде, еңбек шарттарында, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің 
актілерінде көзделген жалақыны және өзге де төлемдерді уақтылы және толық 
мөлшерде төлеуге; 

2) осы келісімшартты жасасу кезінде азаматты Қазақстан 
Республикасының заңнамасында айқындалған лауазымдық міндеттерімен және 
бітімгершілік қызмет шарттарымен таныстыруға; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және 
шарттарда бітімгершілік қызмет барысында міндеттерді орындау кезінде 
азаматқа өміріне және денсаулығына немесе жеке мүлкіне келтірілген залалдың 
өтелуін қамтамасыз етуге; 
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4) бітімгершілік операцияға қатысатын адамды бітімгершілік қызметтің 
зиянды және қауіпті жағдайлары мен кәсіби сырқаттанудың мүмкіндігі туралы, 
сондай-ақ бітімгершілік қызмет барысында міндеттерді орындаумен 
байланысты құқықтарының шектелетіні туралы ескертуге; 

5) бітімгершілік операцияға қатысу үшін азаматты іссапарға жіберу 
туралы бұйрық шығаруға міндеттенеді. 

5. Уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамы: 
1) «Қазақстан Республикасының бітімгершілік қызметі туралы»  

2015 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
шарттарда азаматпен келісімшарт жасасуға, мерзімін ұзартуға және оны бұзуға; 

2) келісімшарт жасасу кезінде бітімгершілік операцияға қатысатын 
адамнан Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген құжаттарды 
ұсынуын талап етуге; 

3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген тәртіппен 
көтермелеуге және тәртіптік жаза қолдануға құқығы бар. 

6. Осы келісімшарт бітімгершілік операцияға қатысу үшін азаматты 
іссапарға жіберу туралы бұйрық шығарылған күннен бастап күшіне енеді және 
ол жасалған мерзім аяқталғаннан соң немесе оның бұзылуына байланысты өз 
қолданысын тоқтатады. 

7. Келісімшарттың шарттары тараптардың орындауы үшін міндетті 
болып  табылады, тараптардың даулары Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі. 

8. Келісімшарт мемлекеттік және орыс тілдерінде _______данада 
жасалды, оның бір данасы бітімгершілік операцияға қатысатын адамға беріледі. 

9. Қосымша шарттар__________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________  _________________________________ 
  (бітімгершілік операцияға қатысатын        (уәкілетті мемлекеттік органның  

(ұйымның)  
__________________________________  _________________________________ 
    адамның тегі, аты, әкесінің аты)          лауазымды адамының тегі, аты,  
                                                                                   әкесінің аты) 
__________________________________  _________________________________ 
                         (жеке  қолы)                                          (жеке қолы) 
 
           М.О. 
           20__ ж. «___»__________                  20__ ж. «___»___________ 
      
Келісімшарттың қолданысын тоқтату____________________________________ 
                                                                (тоқтатылған күні және негіздемесі)   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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            М.О.           __________________________________________ 
                                                    Мемлекеттік органның (ұйымның) басшысы  

 
_____________________ 


