
 
 

                                                                            Қазақстан Республикасы 

                  Үкіметінің 

                                    2017 жылғы « 2 » ақпандағы                   

                                                           № 32  қаулысына 

                                                           1-қосымша 

 

Қазақстан Республикасынан 

халықаралық ұйымдарға 

жұмысқа жіберілген, бұрын 

дипломатиялық қызмет 

персоналы лауазымында 

болған лауазымды адамдарға 

айырманы ӛтеу қағидасына 

1-қосымша 

 

Нысан 

 

Анықтама 

1. Халықаралық ұйым қызметкерінің Т.А.Ә (болған кезде):________________ 

2. Халықаралық ұйымның атауы:______________________________________ 

3. Халықаралық ұйымдағы лауазымы: _________________________________ 

4. Есепті кезең: _______________ бастап __________________________ дейін 

5. Валюта атауы ( АҚШ доллары/еуро): _______________________________ 

 

Р/с 

№ 

 

Төлемдердің атауы Халықаралық 

ұйымдағы 

төлемдер 

сомасы 

Ескертпе 

1 2 3 4 

1 Медициналық кӛмектің кепілдік 

берілген кӛлемі бойынша 

шығыстар 

  

2 

 

Лауазымға тағайындалған 

кезде халықаралық ұйымға 

жұмысқа жіберілуіне, жұмыс 

мерзімінің аяқталуы кезінде 

халықаралық ұйым 

қызметкерінің қайтып 

оралуына, жыл сайынғы ақысы 

тӛленетін еңбек демалысының 

берілуіне, отбасы мүшелері 

бірінің қайтыс болуына 

байланысты кӛліктік шығыстар 

  



2 
 

1 2 3 4 

3 Балаларды оқыту бойынша 

шығыстар, оның ішінде: 

  

мектепке дейінгі тәрбиелеу мен 

оқыту бойынша шығыстар 

  

бастауыш білім беру бойынша 

шығыстар 

  

негізгі орта білім беру 

бойынша шығыстар 

  

жалпы орта білім беру 

бойынша шығыстар 

  

4 Ӛкілдік керек-жарақ құнының 

жыл сайынғы ақшалай 

ӛтемақысы 

  

«Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» 2002 жылғы 

7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 25-бабының  

7-12-тармақтарында кӛзделген оқиғалар болған жағдайда қосымша 

5    

 Барлығы   

  

 

Халықаралық ұйымның  

қаржы қызметінің басшысы                                   __________________ 

                                                                          (Т.А.Ә) (болған кезде), қолы) 

М.О. 

 

 

                                        _____________________ 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                  Қазақстан Республикасы 

                                                                                     Үкіметінің 

                              2017 жылғы « 2 » ақпандағы                             

                                                          № 32 қаулысына 

                                                         2-қосымша 

 

Қазақстан Республикасынан 

халықаралық ұйымдарға 

жұмысқа жіберілген, бұрын 

дипломатиялық қызмет 

персоналы лауазымында 

болған лауазымды адамдарға 

айырманы ӛтеу қағидасына 

2-қосымша 

 

Нысан 

 

Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің атауы 

 

 

Төлемдер бойынша есеп 

 

1. Халықаралық ұйым қызметкерінің Т.А.Ә: (болған кезде)________________ 

2. Халықаралық ұйымның атауы: _____________________________________ 

3. Халықаралық ұйымдағы лауазымы:__________________________________ 

4. Есепті кезең:  _________________ бастап _______________________ дейін 

5. Валюта атауы ( АҚШ доллары/еуро):________________________________ 

 

Р

/с 

№ 

Төлемдердің атауы 

Теңестірілген 

лауазым 

бойынша 

Қазақстан 

Республикасын

ың шетелдегі 

мекемесіндегі 

төлемдер сомасы 

Халықаралық 

ұйымдағы 

төлемдер 

сомасы 

Бюджет 

қаражаты 

есебінен 

өтеуге 

жататын 

айырма 

сомасы 

1 2 3 4 5 

1 

Медициналық кӛмектің 

кепілдік берілген кӛлемі 

бойынша шығыстар 

 

 

 

   



2 
 

1 2 3 4 5 

2 Лауазымға 

тағайындалған кезде 

халықаралық ұйымға 

жұмысқа жіберілуіне, 

жұмыс мерзімінің 

аяқталуы кезінде 

халықаралық ұйым 

қызметкерінің қайтып 

оралуына, жыл сайынғы 

ақы тӛленетін еңбек 

демалысының берілуіне, 

отбасы мүшелері бірінің 

қайтыс болуына 

байланысты кӛліктік 

шығыстар 

      

3 

  

  

  

  

Балаларды оқыту 

бойынша шығыстар, 

оның ішінде: 

      

Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен оқыту 

бойынша шығыстар 

      

Бастауыш білім беру 

бойынша шығыстар 

      

негізгі орта білім беру 

бойынша шығыстар 

      

жалпы орта білім беру 

бойынша шығыстар 

      

4 Ӛкілдік керек-жарақ 

құнының жыл сайынғы 

ақшалай  ӛтемақысы 

      

 «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» 2002 жылғы                     

7 наурыздағы  Қазақстан Республикасының Заңы 25-бабының                                    

7-12 тармақтарында кӛзделген оқиғалар болған жағдайда қосымша 

5         

  Барлығы       

 

Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің басшысы                    Қолы 

Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің бухгалтері                  Қолы 

Күні                                     Мӛрі 

                                             ___________________ 


