
 
 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

2019 жылғы « 11 » ақпандағы  

№ 49 қаулысымен 

бекітілген 

 

 

Арнаулы мемлекеттік органның қызметкері орын ауыстырған кезде, 

сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органның қызметкері қызметтен 

шығарылған кезде Қазақстан Республикасының аумағы бойынша көлiкте 

жүргені үшін арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің 

(курсанттардан, тыңдаушылардан басқа), олармен үнемі бірге тұратын 

отбасы мүшелерінің шығындарын өтеу  

қағидалары 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы Арнаулы мемлекеттік органның қызметкері орын ауыстырған 

кезде, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органның қызметкері қызметтен 

шығарылған кезде Қазақстан Республикасының аумағы бойынша көлiкте 

жүргені үшін арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің (курсанттардан, 

тыңдаушылардан басқа), олармен үнемі бірге тұратын отбасы мүшелерінің 

шығындарын өтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан 

Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» 2012 жылғы                

13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 78-бабының             

4-тармағына сәйкес әзірленген және арнаулы мемлекеттік органның қызметкері 

орын ауыстырған кезде, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органның қызметкері 

қызметтен шығарылған кезде Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 

көлiкте жүргені үшін арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің 

(курсанттардан, тыңдаушылардан басқа) (бұдан әрі – қызметкерлер), олармен 

үнемі бірге тұратын отбасы мүшелерінің шығындарын (бұдан әрі – шығындар) 

өтеу тәртібін айқындайды. 

 

2-тарау. Қызметкерлердің отбасы мүшелерінің шығындарын өтеу 

тәртібі  

 

2. Қызметкерлердің отбасы мүшелеріне шығындарды өтеу:  

1) қызметкер қызмет бойынша ауысқан; 

2) Заңның 49-бабы 1-тармағының 4), 6), 7), 11) – 13) тармақшаларында 

көзделген жағдайлардан басқа, қызметкер қызметтен шығарылған кезде 

жүргізіледі. 
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3. Қызметкерлердiң отбасы мүшелерiнің шығындарын өтеу болған оқиға 

фактісі бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен 

келісу бойынша арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшылары 

бекіткен нормаларға сәйкес жүзеге асырылады және қызметкерлер штатында 

немесе қарамағында болатын арнаулы мемлекеттік органның мекемесі (бұдан 

әрі – мекеме) жүргізеді. 

Қызметкер қызмет бойынша ауысқан кезде оның отбасы мүшелерінің 

шығындарын өтеуді қызметкер әрі қарай қызмет өткеру үшін келген мекеме 

жүзеге асырады. 

Қызметкер қызметтен шығарылған жағдайда отбасы мүшелерінің 

шығындарын өтеуді:  

Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарынан 

шығарылған кезде – таңдаған тұрғылықты жері бойынша аумақтық орган; 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметінен шығарылған 

кезде – шығарылғанға дейін штатта тұрған Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік күзет қызметі; 

Қазақстан Республикасының «Сырбар» Сыртқы барлау қызметінен 

шығарылған кезде – шығарылғанға дейін штатта тұрған Қазақстан 

Республикасының «Сырбар» Сыртқы барлау қызметі жүргізеді. 

4. Қызметкердің қызмет орнынан немесе тұратын жерінен оқиғаның 

өткізілетін жеріне дейінгі және кері қайту жолының ақысы ұсынылған жол 

жүру құжаттарының негізінде төленуге жатады. 

5. Қызметкер ауысқан кезде, сондай-ақ қызметкер қызметтен 

шығарылған кезде қызметкердің отбасы мүшелерінің шығындарын өтеуді 

жүзеге асыру үшін оқиға аяқталғаннан кейін отыз жұмыс күні ішінде қызметкер 

мынадай құжаттарды ұсынады:  

1) қызмет бойынша ауысатын қызметкерлер үшін – Қағидаларға                         

1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баянат; 

2) қызметтен шығарылған қызметкерлер үшін – Қағидаларға                    

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш; 

3) жол жүру құжаттары; 

4) қызметкердің отбасы құрамы туралы мекеменің кадрлар бөлімшесі 

берген анықтама; 

5) қызметтен шығарылған қызметкерлер үшін – жеке басын 

куәландыратын құжаттың, сондай-ақ шығындарды өтеу сомасын аударуға 

қажетті банк құжаттарының көшірмелері. 

6. Ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкері қызметтен 

шығарылған кезде қызметкердің отбасы мүшелерінің шығындарын өтеген 

жағдайда тұрғылықты жері бойынша аталған тұлға таңдаған аумақтық орган 

қызметкердің қызмет өткеру орны бойынша мекемеден оның қызметтен 

шығарылғандығы туралы бұйрықтан үзінді сұратады. 
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 7. Шығындарды өтеу Қағидалардың 5-тармағында белгіленген құжаттар 

ұсынылған кезде: 

1) міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке 

жоспарларында қаражат болған кезде – ақшалай үлесті бір уақытта төлеумен; 

2) міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке 

жоспарларында қаражат болмаған кезде – міндеттемелер мен төлемдер 

бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларына тиісті өзгерістер енгізілгеннен 

кейін жүзеге асырылады. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Арнаулы мемлекеттік органның 

қызметкері орын ауыстырған кезде, 

сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органның 

қызметкері қызметтен шығарылған кезде 

Қазақстан Республикасының аумағы 

бойынша көлiкте жүргені үшін арнаулы 

мемлекеттік органдар қызметкерлерінің 

(курсанттардан, тыңдаушылардан басқа), 

олармен үнемі бірге тұратын отбасы 

мүшелерінің шығындарын өтеу 

қағидаларына 

1-қосымша 

            Нысан 

 

      Кімге: _____________________________ 
      (шығындарды өтеуді жүзеге асыратын арнаулы                 

                                                                      мемлекеттік органның (мекеменің) басшысына) 

                                                                                     

  

Шығындарды өтеуге баянат 

  

 Сізден_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________     
(оқиғаның түрі мен оның өткізілген жері, көлік түрі көрсетіледі) 
____________ маған отбасы мүшелерімнің жол жүру шығындарын өтеуді 

сұраймын. 

 

Баянатқа мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын: 

      1. ____________________________________________________________ 

      2. ____________________________________________________________ 

      3. ____________________________________________________________ 

      4. ____________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

__________________________________________    _________________ 
(лауазымы, атағы, тегі, аты, (құжатта бар болса)                             (қолы) 

                

    ________ жылғы«____»___________ 
            (жылы)                     (күні)         (айы) 

 

Бастық: ________________ _____________ _______________________________ 

                  (бөлімше, атағы)                  (қолы)      (тегі, аты, әкесінің  аты (құжатта бар болса) 

_________________ 

 



 
 

 

Арнаулы мемлекеттік органның 

қызметкері орын ауыстырған кезде, 

сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органның 

қызметкері қызметтен шығарылған кезде 

Қазақстан Республикасының аумағы 

бойынша көлiкте жүргені үшін арнаулы 

мемлекеттік органдар қызметкерлерінің 

(курсанттардан, тыңдаушылардан басқа), 

олармен үнемі бірге тұратын отбасы 

мүшелерінің шығындарын өтеу 

қағидаларына 

2-қосымша 
 

           Нысан 
 

   Кімге: ___________________________________ 
(шығындарды өтеуді жүзеге асыратын арнаулы 

 мемлекеттік органның (мекеменің)  басшысына)  

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

 аты (құжатта бар болса)       

______________________ тұратын 

тел. _________________ 
 

 

Шығындарды өтеуге өтініш 
 

 Сізден_____________________________________________________үшін 

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

маған отбасы мүшелерімнің жол жүру шығындарын өтеуді сұраймын. 

      Тиесілі соманы___________________________________________________ 

___________________________________________________аударуды сұраймын 

______________________________ банктің №____________________ филиалы 

Дербес немесе карт-шот________________________________________________ 

Алушының ЖСН_____________________________________________________ 

    Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын: 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

____ жылғы «____» _______ Өтініш беруші ______ ______________________ 
(жылы)              (күні)   (айы)                                  қолы      (тегі, аты, әкесінің  аты 

             (құжатта  бар болса) 

 

Бастық: ________________ _____________ _______________________________ 

                  (бөлімше, атағы)                  (қолы)      (тегі, аты, әкесінің  аты (құжатта бар болса) 

  __________________ 


