
Қазақстан Республикасы 

 Үкіметінің 

      2023 жылғы « 16 » ақпандағы                         

№ 135 қаулысына  

1-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 26 наурыздағы 

№ 266 қаулысымен бекітілген 

 

 

Ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларынан құралатын топтардың 

алдын ала бару қағидалары 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларынан құралатын 

топтардың алдын ала бару қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық атқару кодексінің 46-бабына, «Халық денсаулығы 

және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 191-

бабына, «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы 

мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау тәртібі мен шарттары туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының 46-17-бабына, «Қазақстан 

Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 47-8-бабына, «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз 

қалуының алдын алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабына, 

«Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-

8-бабына сәйкес әзірленді. 

2. Қағидалар ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларынан, Қазақстан 

Республикасының заңдарында белгіленген мекемелер мен ұйымдардан 

құралатын топтардың алдын ала бару тәртібін айқындайды. 

3.Ұлттық алдын алу тетігі қатысушыларының алдын ала баруы былай 

бөлінеді: 

1) төрт жылда бір реттен сиретпей тұрақты негізде жүргізілетін кезеңдік 

алдын алу бару; 

2) алдыңғы кезеңдік алдын алу бару нәтижелері бойынша ұсынымдардың 

іске асырылуын мониторингтеу, сондай-ақ ұлттық алдын алу тетігіне 

қатысушылар әңгімелескен адамдарды, алдын ала баратын мекемелер мен 

ұйымдардың әкімшіліктері тарапынан қудалауды алдын алу мақсатында 

кезеңдік алдын ала бару арасындағы кезеңде жүргізілетін аралық алдын ала бару; 



2 
 

3) азаптаудың және басқа да қатыгез, адамгершiлiкке жатпайтын немесе 

ар-намысты қорлайтын iс-әрекеттер мен жазалау түрлерінің қолданылғаны 

туралы түскен хабарламалардың негізінде жүргізілетін арнайы алдын ала бару. 

4. Алдын ала бару Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 

жөніндегі уәкіл (бұдан әрі – Уәкіл) бекітетін алдын ала бару жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдар ескеріле отырып жүзеге асырылады. 

 

 

2-тарау. Топтардың алдын ала бару тәртібі 

 

1-параграф. Кезеңдік және аралық алдын ала бару 

 

5. Кезеңдік және аралық алдын ала баруды Уәкіл жанындағы Үйлестіру 

кеңесі (бұдан әрі – Үйлестіру кеңесі) ұлттық алдын алу тетігінің 

қатысушылардан құратын топтар жүзеге асырады. 

6. Кезеңдік және аралық алдын ала баруды топтар Үйлестіру кеңесі 

бекітетін жоспарға сәйкес жүргізеді. 

Алдын ала бару жоспарлары баратын мекемелер мен ұйымдардың тізбесі, 

алдын ала бару мерзімі, саны туралы, сондай-ақ кезеңдік және аралық баруды 

жүргізуге уәкілетті топтардың құрамы туралы мәліметтерді қамтиды.   

7. Бару ерекшеліктеріне қарай кезеңдік және аралық алдын ала бару: 

1) нақты бір мекемеге немесе ұйымға қатысты біржолғы; 

2) белгілі бір тақырып бойынша екі немесе одан көп өңірлерде орналасқан 

екі немесе одан көп біртектес мекемелер мен ұйымдарға қатысты тақырыптық 

(бұдан әрі – тақырыптық алдын ала бару)  болып бөлінеді. 

8. Кезеңдік және аралық алдын ала бару жөніндегі топтардың құрамына 

Үйлестіру кеңесінің шешімі бойынша ұлттық алдын алу тетігінің үштен 

аспайтын қатысушысы кіреді. 

9. Тақырыптық алдын ала бару жөніндегі топтар құрамына: 

1) алдын ала бару тақырыбы бойынша арнайы білімі мен тәжірибесі бар 

ұлттық алдын алу тетігіне қатысушылар; 

2) тиісті өңірдегі ұйымға немесе мекемеге бару шеңберінде ұлттық алдын 

алу тетігіне осы өңірден қатысушы кіреді. 

Осы тармақтың талаптарына сай келетін ұлттық алдын алу тетігіне 

қатысушылардың қажетті саны болмаған жағдайда Үйлестіру кеңесінің шешімі 

бойынша ұлттық алдын алу тетігіне өзге қатысушыларды алдын ала бару 

тобының құрамына қосуға болады. 

 

 

2-параграф. Арнайы алдын ала бару 

 

10. Арнайы алдын ала баруды топтар азаптаулардың және басқа да қатыгез, 

адамгершiлiкке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын iс-әрекеттер мен 
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жазалау түрлерінің қолданылуы туралы түскен хабарлардың негізінде ескертпей 

жүргізеді. 

Алдын ала баратын мекемелер мен ұйымдарға арнайы алдын ала баруды 

жүргізу үшін топтарды жіберу туралы шешімді Уәкіл қабылдайды. 

11. Арнайы алдын ала бару жөніндегі топтың құрамына Уәкілдің шешімі 

бойынша ұлттық алдын алу тетігіне екеуден аспайтын қатысушы қосылады. 

12. Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушылар азаптаулардың және басқа да 

қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер 

мен жазалау түрлерінің қолданылуы туралы қабылданатын хабарлар мен 

шағымдарды Уәкіл айқындайтын тәртіппен тіркейді. 

13. Қабылданған және жіберілген хабарлар мен шағымдар туралы ақпарат 

алдын ала бару нәтижесі жөніндегі есепке енгізіледі. 

 

 

3-параграф. Алдын ала баруды ұйымдастыру 

 

14. Алдын ала баруды тиісті облыс, республикалық маңызы бар қала, 

елорда бойынша Уәкілдің ұлттық алдын алу тетігіне қатысушы болып 

табылмайтын өкілі (бұдан әрі – Уәкілдің өкілі) сүйемелдейді және үйлестіреді.  

15. Қажет болған жағдайда Уәкілдің шешімімен ақысыз негізде алдын ала 

баратын мекеменің немесе ұйымның ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді 

алдын алу бару үшін қажетті кәсіби дағдылары бар сарапшылар тартылады. 

Сарапшының сараптамалық қорытындысы алдын ала бару нәтижелері 

жөніндегі есепке қосылады. 

16. Уәкіл беретін ұлттық алдын алу тетігінің қатысушысының куәлігі 

ұлттық алдын алу тетігіне қатысушының алдын ала баруға өкілеттігін растайтын 

құжат болып табылады. 

17. Топтар алдын ала баруды жүргізген кезде ұлттық алдын алу тетігіне 

қатысушы, Уәкілдің өкілі: 

1) алдын ала баратын мекемелер мен ұйымдарды кедергісіз таңдап, баруға; 

2) алдын ала баратын мекемелер мен ұйымдарда ұсталатын адамдармен 

және (немесе) олардың заңды өкілдерімен куәгерлерсіз әңгімелесуге; 

3) азаптаулардың және басқа да қатыгез, адамгершiлiкке жатпайтын 

немесе ар-намысты қорлайтын iс-әрекеттер мен жазалау түрлерінің 

қолданылуы туралы хабарлар мен шағымдарды қабылдауға; 

4) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге да құқықтарды 

иеленуге құқылы. 

18. Ұлттық алдын алу тетiгiне қатысушы, Уәкілдің өкілі алдын ала баруды 

өткiзген кезде алдын ала баратын мекемелерде және ұйымдарда ұсталатын 

адамдарға және (немесе) олардың заңды өкiлдерiне олардың құқықтары туралы 

түсiндiредi.  

19. Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушы заңды қызметін жүзеге асырған 

кезде тәуелсіз болып табылады. Мүдделер қақтығысы, сондай-ақ алдын ала 

бару жөніндегі топқа кіретін ұлттық алдын алу тетігіне қатысушының 
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бейтараптығы күмән тудыратын мән-жайлар болған кезде ол алдын ала баруға 

қатысудан бас тартуға тиіс. 

20. Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушылар, Уәкілдің өкілі мекемелер 

мен ұйымдарда ұсталатын адамдарға, сондай-ақ көрсетілген мекемелер мен 

ұйымдардың персоналына құрметпен қарауға тиіс. 

Ұлттық алдын алу тетiгiне қатысушылар, Уәкілдің өкілі алдын ала бару 

барысында адамдардың жеке өмірі туралы өздеріне мәлім болған мәліметтерді 

осы адамдарың келісуінсіз жария етуге құқылы емес. 

21. Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушылардың, Уәкіл өкілінің алдын ала 

баратын мекемелер мен ұйымдардың қызметіне араласуына жол берілмейді. 

Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушылар, Уәкілдің өкілі заңсыз әрекеттер 

жасаған жағдайда алдын ала баратын мекемелер мен ұйымдар әкімшілігінің 

басшысы Уәкілді жазбаша хабардар етеді. 

22. Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушылардың, Уәкіл өкілінің 

қауіпсіздігін, оның ішінде аумақта еріп жүруді қамтамасыз ету алдын ала 

баратын мекемелер мен ұйымдардың әкімшілігіне жүктеледі. Қауіпсіздікке 

нақты қауіп төнген және әңгімелесудің құпиялылығын шектеу қажеттігі туралы 

ұлттық алдын алу тетігіне қатысушыны мекеме мен ұйымның әкімшілігі 

хабардар етеді.  

23. Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушының, Уәкіл өкілінің алдын ала 

баратын мекемелер мен ұйымдарда ұсталатын адамдармен әңгімелесудің 

құпиялылығын шектеуден бас тартуы жазбаша ресімделеді. 

24. Алдын ала баратын мекемелер мен ұйымдарға ұлттық алдын алу 

тетігіне қатысушылар топтарының алдын ала бару мерзімі жолда жүру уақытын 

есептемегенде екі жұмыс күнінен аспауға тиіс. 

Тақырыптық алдын ала бару кезінде алдын ала бару мерзімі жолда болған 

уақытты есептемегенде бес жұмыс күнінен аспауға тиіс. 

25. Алдын ала бару мерзімін ерекше жағдайларда Уәкілдің келісімімен бес 

жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзартуға жол беріледі. 

26. Алдын ала барған кезде алдын ала баратын мекемелер мен ұйымдарда 

ұсталатын адамдарды азаптау және өзге де қатыгез, адамгершілікке жатпайтын 

және ар-намысты қорлайтын әрекеттер түрлерінің белгілері анықталған 

жағдайда ұлттық алдын алу тетігінің тобына қатысушылар Уәкілдің өкілімен 

бірлесіп бұл туралы прокуратура органдарына және Уәкілге хабарлайды. 

 

 

3-тарау. Топтардың алдын ала бару нәтижелері жөніндегі есебі 

 

27. Әрбір алдын ала бару нәтижелері бойынша топ атынан Үйлестіру 

кеңесі бекіткен нысан бойынша бару туралы жазбаша есеп жасалады және 

Үйлестіру кеңесіне беріледі, оған алдын ала баруды жүзеге асырған топтың 

барлық мүшелері қол қояды. 

Ерекше пікірі бар топ мүшесі оны жазбаша ресімдейді және есепке қоса 

береді. 
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28. Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушылардан құралатын топтың алдын 

ала баратын мекемелер мен ұйымдарға алдын ала бару туралы есептері 

Үйлестіру кеңесіне: 

1) кезеңдік алдын ала бару үшін он күндік мерзімде; 

2) аралық алдын ала бару үшін бес күндік мерзімде; 

3) арнайы алдын ала бару үшін екі күндік мерзімде ұсынылады. 

29. Топтардың алдын ала баратын мекемелер мен ұйымдар алдын ала бару 

туралы есептері құпия болып табылады. 

 

                                   _______________________ 

 

 



 

 

Қазақстан Республикасы 

 Үкіметінің 

      2023 жылғы « 16 » ақпандағы                         

№ 135 қаулысына  

2-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 2 сәуірдегі 

                                                                                  № 301 қаулысымен бекітілген 

 

 

Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының алдын ала бару жөніндегі 

шығыстарын өтеу қағидалары 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Ұлттық алдын алу тетігі қатысушыларының алдын ала бару 

жөніндегі шығыстарын өтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 39-бабына, «Халық денсаулығы 

және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 

Кодексінің 184-бабына, «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды 

қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау тәртібі 

мен шарттары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-10-бабына, 

«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 47-1-бабына, «Кәмелетке толмағандар арасындағы 

құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және 

панасыз қалуының алдын алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 26-

бабына, «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 11-1-бабына сәйкес әзірленді. 

 

 

2-тарау. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының шығыстарын өтеу 

тәртібі 

 

2. Ұлттық алдын алу тетігі қатысушыларының алдын ала бару жөніндегі 

шығыстарын өтеу тиісті қаржы жылына көзделген республикалық бюджет 

қаражаты есебінен жүргізіледі. 

3. Алдын ала бару жөніндегі шығыстарды республикалық бюджет 

қаражаты есебінен өтеу мынадай құжаттар: 

1) кезеңдік және аралық алдын ала (оның ішінде біржолғы және 

тақырыптық) бару бойынша – Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 

жөніндегі уәкіл жанындағы Үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі – Үйлестіру кеңесі) 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000234#z39
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K2000000360#z2549
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000353_#z402
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z020000345_#z207
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z040000591_#z367
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z040000591_#z367
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z080000114_#z231


2 
 

тиісті (бару мерзімдерін, баратын мекемелер мен ұйымдардың тізбесін, сондай-

ақ барудың көрсетілген түрлерін жүргізуге уәкілетті топтар құрамын қамтитын) 

жоспарлар қоса берілген алдын ала барудың көрсетілген түрлерінің 

жоспарларын бекіту туралы хаттамалары; 

2) арнайы бару бойынша – азаптауларды және басқа да қатыгез, 

адамгершiлiкке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын iс-әрекеттер мен 

жазалаудың түрлерін қолдану туралы түскен хабарламалардың негізінде 

Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің ұлттық 

алдын алу тетігі қатысушыларының тобын жіберу туралы шешімі; 

3) осы Қағидалардың 5, 6-тармақтарында көрсетілген шығыстарды 

растайтын құжаттар; 

4) осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес топ жетекшілері жіберетін 

ақшалай қаражаттың іс жүзіндегі шығыстары туралы есеп; 

5) ұлттық алдын алу тетігінің тобына қатысушылардың алдын ала бару 

қорытындысы бойынша жазбаша есеп ұсынуын бюджеттік бағдарламалар 

әкімшісінің растауы негізінде жүзеге асырылады. 

4. Үйлестіру кеңесі хаттамасының көшірмесі тиісті жылғы 10 қаңтардан 

кешіктірілмей бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне жіберіледі.  

5. Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі ұлттық алдын алу тетігінің 

қатысушыларына мынадай шығыстарды өтейді: 

1) ұлттық алдын алу тетігі қатысушысының басқа мекемеге жолға 

шығуына байланысты, оның ішінде Үйлестіру кеңесінің жұмысына қатысуы 

жөніндегі шығыстар: 

алдын ала баратын жерде болған әрбір күн үшін алдын алу тетiгiнің 

қатысушысына екі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тәулікақы төленеді; 

ұсынылған растау құжаттары (фискалдық чек, кассалық кіріс ордері, шот-

фактура, шот, жүкқұжат, хабарлама, тұру үшін құжаттар дара кәсіпкерден 

ұсынылған жағдайда тұлғаның мүлікті жалға беруге құқығын растайтын 

құжаттар (жалдау шарты, патент, куәлік және қонақүй қызметтерін беруші 

ұсынатын басқа да растайтын құжаттар) қосымша ұсынылады, бұл ретте тұрғын 

үй-жайды бір тәулікке жалдау шығыстарының сомасы Астана, Алматы, 

Шымкент, Атырау, Ақтау және Байқоңыр қалаларында айлық есептік 

көрсеткіштің жеті еселенген мөлшерінен, облыс орталықтары мен облыстық 

маңызы бар қалаларда айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен, 

аудан орталықтарында, аудандық маңызы бар қалаларда және Ақмола облысы 

Бурабай ауданының Бурабай кентінде айлық есептік көрсеткіштің төрт еселенген 

мөлшерінен, ауылдық округтерде айлық есептік көрсеткіштің екі еселенген 

мөлшерінен аспауға тиіс; 

растайтын құжаттар болмаған кезде тұрғын үй-жай жалдау шығыстары 

тәулікақы нормасының 50 пайызы мөлшерінде өтеледі; 

баратын жерге және тұрақты жұмыс орнына кері жол жүру бойынша – 

ұсынылған жол жүру құжаттарының негізінде теміржолмен жол жүргенде – 

купелі вагонның тарифі бойынша (төменде орналасқан жұмсақ дивандары бар, 

қалпын реттейтін отыруға арналған құрылғылы жұмсақ креслолары бар екі 
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орындық купелі вагондарды (СВ), сондай-ақ «Турист» және «Бизнес» жүрдек 

пойыздар кластарын қоспағанда); су жолдары бойынша, тас жол мен топырақты 

жолдар бойынша – осы жерде қалыптасқан жол жүру құны бойынша; 

баратын жерге және жұмыс (қызмет) орнына кері жол жүрген кезде жол 

жүру билеттері мен қонақ үйлердегі орынды брондау, сондай-ақ пойызбен жол 

жүрген кезде төсек-орын жабдықтарын пайдалану құны – осы шығыстарды 

растайтын құжаттар болған кезде; 

баратын жерге және негізгі жұмыс (қызмет) орнына кері жол жүру 

құжаттары болмаған кезде шығыстар көлікпен (әуе көлігін қоспағанда) жүрудің 

ең төменгі құны бойынша өтеледі; 

теміржол станциясы, кемежай, әуежай елді мекеннің шегінен тыс жерде 

орналасса, растайтын құжаттар болған кезде, оларға автокөлікпен (таксиден 

басқа) жол жүру бойынша; 

ұлттық алдын алу тетігі қатысушысының тұрақты тұратын жеріне күн 

сайын қайтуға мүмкіндігі болатын жерге алдын ала барған кезде шығыстар 

мынадай тәртіппен өтеледі: 

егер ұлттық алдын алу тетігінің қатысушысы жұмыс күні аяқталғаннан 

кейін баратын жерде өз еркімен  қалатын болса, онда тұрғын үй-жай жалдау 

туралы ақтайтын құжаттарды ұсынған кезде тәуліктік және көліктік шығыстар 

осы Қағидалардың 5-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде 

өтеледі; 

егер ұлттық алдын алу тетігінің қатысушысы негізгі жұмыс (қызмет) 

орнына күн сайын қайтып келетін болса, онда тәулікақы төленбей, жол жүру 

құжаттары болған кезде көліктік шығыстар ғана өтеледі; 

2) алдын ала бару қорытындысы бойынша жыл сайынғы 

шоғырландырылған баяндама үшін жиналған материалдарды өңдеуді, 

ұсыныстар мен ұсынымдар, ақпарат дайындауды қоса алғанда, бару 

қорытындысы бойынша есеп дайындауға байланысты: 

ұлттық алдын алу тетігінің әрбір қатысушысына біржолғы мерзімдік және 

аралық, сондай-ақ арнайы алдын ала бару бойынша он айлық есептік көрсеткіш 

мөлшеріндегі; 

кезеңдік тақырыптық және аралық алдын ала бару бойынша ұлттық алдын 

алу тетігінің әрбір қатысушысына он екі айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі 

шығыстар; 

3) кеңсе тауарларын сатып алу, жиналған материалдардың көшірмелерін 

жасау, телефон байланысын, Интернет пен пошта қызметтерін пайдалану  

шығыстарын қамтитын, алдын ала баруды жүзеге асырған ұлттық алдын алу 

тетігінің әрбір қатысушысына екі айлық есептік көрсеткіштен аспайтын 

мөлшердегі жүкқұжат шығыстары; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инфекциялық 

аурулар туындаған, олардың әкеліну және таралу қаупі төнген кезде Қазақстан 

Республикасының (тиісті аумақтың) бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

немесе оның орынбасарларының шешімімен енгізілген шектеу іс-шаралары, 

оның ішінде карантин кезеңінде медициналық және зертханалық тексеруге, 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400000301#z14
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жеке қорғану құралдарын (медициналық маскалар, бір рет қолданылатын 

қолғаптар, медициналық қорғаныш қалқаны, бір рет қолданылатын қорғаныш 

халаты немесе комбинезон) сатып алуға арналған, алдын ала баруды жүзеге 

асырған ұлттық алдын алу тетігінің әрбір қатысушысына бес айлық есептік 

көрсеткіштен аспайтын мөлшердегі шығыстар. 

6. Ұлттық алдын алу тетігі қатысушысының басқа мекемеге жолға 

шығуына байланысты шығыстар мынадай тәртіппен өтеледі: 

1) алдын ала баратын жердегі (бұдан әрі – баратын жер) нақты болған 

уақыты ұлттық алдын алу тетігі тобының жетекшісі беретін алдын ала бару 

қатысушысының куәлігіндегі баратын жерге келген күні және баратын жерден 

кеткен күні туралы белгілер бойынша айқындалады. Егер ұлттық алдын 

ала барудың қатысушысы әртүрлі елді мекендерде алдын ала баруды жүзеге 

асыратын болса, келген күні мен кеткен күні туралы белгілер олардың 

әрқайсысында жасалады. Тиісті белгілер баратын мекемелер мен ұйымдардың 

кадр қызметтерінде қойылады; 

2) алдын ала барғаннан кейін басқа мекемеге жолға шығатын және негізгі 

жұмыс орнына (қызметіне) келетін ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларын 

тіркеуді ұлттық алдын алу тетігі тобының жетекшісі арнайы журналда 

жүргізеді; 

3) алдын ала бару үшін жіберілетін ұлттық алдын алу тетігі 

қатысушысының негізгі жұмыс (қызмет) орнынан пойыздың, автобустың 

немесе басқа көлік құралының жөнелтілетін күні баратын жерге жолға шыққан 

күн, ал көрсетілген көліктің ұлттық алдын алу тетігі қатысушысының негізгі 

жұмыс (қызмет) орнына келген күні – келген күн болып есептеледі. Көлік 

құралы 24 сағаттың соңына дейін жөнелтілген кезде ағымдағы тәулік, одан кеш 

0 сағаттан бастап – кейінгі тәулік жолға шыққан күн болып есептеледі; 

4) егер жөнелту станциясы елді мекеннің шегінен тысқары орналасса, 

онда басқа мекемеге жолға шыққан күн көлік жөнелген жерге жол жүру үшін 

қажетті уақыт ескеріліп, жоғарыда көрсетілген тәсілмен есептеледі. 

Пойыз, автобус немесе басқа көлік құралы уақтылы келмеген немесе 

жөнелтілмеген жағдайда тасымалдаушы жолаушының өтініші бойынша оған 

пойыздың, автобустың немесе басқа көлік құралының кешігуі туралы 

куәландыратын құжатты береді; 

5) басқа мекенге жолға шыққан күнін және негізгі жұмыс (қызмет) 

орнына келген күнін қамтитын алдын ала бару уақыты ішінде ұлттық алдын алу 

тетігі қатысушысының негізгі жұмыс (қызмет) орны сақталады және Қазақстан 

Республикасы Еңбек кодексінің 124-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес 

жалақы төленеді. 

7. Ұлттық алдын алу тетігі тобының жетекшісі осы 

Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтелуге жататын шығыстар 

туралы ақпаратты көздейтін ақшалай қаражаттың нақты шығыстары туралы 

есепті бюджеттік бағдарлама әкімшісінің мекенжайына ай сайын, есепті айдан 

кейінгі айдың 5-і күнінен кешіктірмей тапсырыс хатпен жібереді. 
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Топ жетекшісі ақшалай қаражаттың нақты шығыстары туралы есепке осы 

Қағидалардың 5, 6-тармақтарында көрсетілген шығыстарды растайтын 

құжаттарды қоса береді. 

8. Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі ай сайын, ұлттық алдын алу тетігінің 

тобына қатысушылардың алдын ала бару қорытындысы бойынша жазбаша есеп 

ұсынғаны расталған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей ұлттық алдын 

алу тетігі қатысушысының шығыстарын өтеуді ұлттық алдын алу тетігінің 

қатысушысына тиесілі соманы оның ағымдағы банк шотына немесе ұлттық 

алдын алу тетігі тобының жетекшісі ұсынған және тиісті банк немесе банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым растаған өзге 

шотына аудару арқылы жүргізеді. 

 

_________________________ 
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Ұлттық алдын алу тетігі 

қатысушыларының алдын ала бару 

жөніндегі шығыстарын өтеу 

қағидаларына қосымша 
                                           
                                                    

Нысан 

 

______ жылғы_________ айында  

ұлттық алдын алу тетігіне (ҰАТ) қатысушылар тобының алдын ала бару бойынша ақшалай қаражатының іс 

жүзіндегі шығыстары туралы есеп 

 
Р/с

№  

Орналасқан 

жерінің 

толық 

мекенжайы 

көрсетілген 

мекеменің 

немесе 

ұйымның 

атауы 

ҰАТ 

тобына 

қатысушыл

ардың 

Т.А.Ә (бар 

болса) 

Алдын 

ала бару 

мерзімі 

Алдын 

ала бару 

түрі 

Алдын ала бару 

нәтижелері 

бойынша 

топтың есебін 

дайындауға 

байланысты 

шығыстар 

Топқа 

қатысушын

ың жолға  

шығуына 

байланысты 

шығыстар 

Үстеме 

шығыс

тар 

Тұру үшін Тәулік 

ақы 

Жиыны  

           

 
ҰАТ тобының жетекшісі  ________________________________________________ 

                                               (Т.А.Ә. (бар болса), қолы, күні және жылы) 

 

 

_______________________________ 
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