Жеке материалдық жауапкершілік туралы келісім-шарт
Түркістан қаласы

«___» ____________20 ж

Материалдық құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету мақсатында бір жағынан
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің атынан жарғы негізінде
әрекет ететін университет ректоры, Б.Абдрасилов бұдан әрі «Университет» деп аталады
және
екінші
жағынан
университетке
қарасты
_____________________________________________________________________________
______________________________________________ бұдан әрі «Жұмыскер» деп аталатын
екі тарап арасында төмендегі келісім-шарт жасалды.
I.Келісім шарттың мәні.
1.1.Материалдық құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету мақсатында
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________тікелей байланысты.
( сақтау, өңдеу, босату, тасмалдау немесе өндіріс барысында өзіне берілгенді қолданумен)

II.Университет құқықтары мен міндеттері.
2.1. Жұмыскерге қалыпты жұмыс істеуге және материалдық құндылықтарды
сақтауды толық қамтамасыз етуге қажетті жағдайды қалыптастыру.
2.2. Университетке келтірілген зақым үшін жұмыскерлердің материалдық
жауапкершілігі туралы қолданыстағы заңдармен, сондай-ақ өндіріс барысында өзіне
берілген материалдық құндылықтарды сақтау, өңдеу, сату тасымалдау немесе қолдану
ережелері мен нормативтермен, қолданыстағы нұсқаулармен жұмыскерді таныстыру
2.3. Бекітілген тәртіп бойынша материалдық құндылықтарды түгендеуді жүргізу.
III.Жұмыскердің құқықтары мен міндеттері
3.1. Университет жұмыскерге сақтауға немесе басқа мақсатта берген материалдық
құндылықтарына ұқыппен қарау және зақымдаудан сақтау шараларын қабылдау
3.2. Өзіне сеніп тапсырған материалдық құндылықтарды сақтауды қамтамасыз етуге
қауіп төндіретін барлық жағдайлар туралы университетке дер кезінде хабарлау
3.3. Есеп жүргізу, бекітілген тәртіп бойынша тауарлы-ақшалай және өзіне сеніп
тапсырылған материалдық құндылықтардың қозғалысы мен қалдығы туралы басқа да
есептерді жасап, ұсыну
3.4. Жұмыстан шығарда тауарлы-материалдық құндылықты өткізу-қабылдау актіні
тапсыру.
IV.Келісім-шарт мерзімі
4.1. Бұл келісім шарт университеттің материалдық құндылықтарды жұмыскерге
сеніп тапсырған барлық жұмыс уақытында күшінде болады.
V.Басқада жағдайлар
5.1. Жұмыскердің кінәсімен өзіне тапсырылған материалдық құндылықтарды сақтау
қамтамасыз етілмеген жағдайда университетке келтірілген шығынның көлемі және оның
орнын толтыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес жүзеге
асырылады.
5.2. Егер зиян оның кінәсінен болмаса жұмыскер материалды жауапты болып
саналмайды.
5.3. Материалдық жауапты болып табылатын жұмыскерді тауарлы-материалдық
құндылықтарды қабылдау-өткізу актісін тапсырмастан жұмыстан босатуға болмайды.

5.4. Осы келісім-шарт мәтіні бірдей құқықтық күшке ие екі дана қазақ тілінде
жасалды, әрбір тарапта бір данасы болады.
VI.Тараптардың заңды мекен жайлары мен банктік реквезиттері:
Түркістан қаласы 161200
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-і

Б.Саттарханов №29 В
ИИК KZ069260801128571000
БИК KZKOKZKX
АО Казкоммерцбанк
Кбе 16, БИН 990440008043
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ
ректоры
_____________Б.Абдрасилов

Аты-жөні:………….........……...………
..................................................................
Мекен-жайы:….………….…....……….
……………..………………….…………
………………….………………..………
Жеке куәлік: …………...……..………..
..................................................................
берген мекеме .……….….......…………
берілген күні ..………..………….…….
ЖСН:………..…………………….…….
Қолы:….………..………………………

