
Ұйымның атауы
АКТ

 
2017 жылғы 11 ақпан

Алматы қаласы

№ 2

Қорғауға жататын мөр-бланкілік
өнімнің бүлінген даналарын
жоюға шығару туралы 

Бекітемін
Мемлекеттік орган (мемлекеттік 

ұйым)  басшысының лауазым атауы
____________ Б. Ташбаев

 М.О. (қолтаңбасы)
2017 жылғы 14 ақпан

Негіздеме: ұйым басшысының «........тексеру жүргізу туралы» (уақыты) № 
_______ бұйрығы (немесе басқа құжат: жұмыс жоспары, жоғары тұрған ұйымның 
тапсырмасы жəне т.б.).

Комиссия төмендегі құрамда құрылды:
Комиссия төрағасы ______________________________________________
 лауазымы, атының, əкесі атының бас əрпі; тегі
Комиссия мүшелері: 1. ___________________________________________
 лауазымы, атының, əкесі атының бас əрпі; тегі
2. _____________________________________________ ________________

лауазымы, атының; əкесі атының бас əрпі, тегі
Қорғауға жататын мөр-бланкілік өнімнің мынадай бүлінген даналары жоюға 

іріктеліп алынды: 
№ 
р.р

Қорғауға жататын 
мөр-бланкілік өнім 

түрінің атауы

Қорғауға жататын мөр-
бланкілік өнім түрінің 
сериясы мен нөмірі

Қорғауға жататын 
бүлінген мөр-бланкілік 
өнім түрінің саны

Ескертпе

1 2 3 4 5
     

Қорғауға жататын бүлінген мөр-бланкілік өнімнің жиынтық саны___________
(цифрмен жəне жазумен)

_______ дана акт жасалды:
1-данасы № 10 істе
2-данасы (адресат)
 
Комиссия төрағасы (қолтаңбасы) Толық аты-жөні
Комиссия мүшелері (қолтаңбасы) Толық аты-жөні 

Қорғауға жататын мөр-бланкілік өнімді тіркеу жəне беру журналына белгі 
қойылды, зақымданған түрлері ______________ көлемде____________ жойылды.

 (цифрмен жəне жазумен) (жоюдың түрі)

Лауазым атауы (қолтаңбасы) Толық аты-жөні
Күні

Название организации
АКТ

11 февраля 2017 года

город Алматы 

№ 2

О выделении к уничтожению
испорченных экземпляров
печатно-бланочной продукции,
подлежащей защите
 
 

Утверждаю
Наименование должности

руководителя государственного
органа (государственной организации)

____________  Б. Ташбаев
       М.П. (личная подпись)

14 февраля 2017 года
 

Основание: приказ руководителя организации от (дата) № ______ «О 
проведении проверки ...» (или иной документ: план работы, поручение 
вышестоящего органа и т.д.).

Составлен комиссией в составе: 
Председатель комиссии__________________________________________

 должность, фамилия, инициалы
Члены комиссии: 1. ______________________________________________
 должность, фамилия, инициалы
2._____________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы
 Отобраны к уничтожению испорченные экземпляры следующих видов печатно-

бланочной продукции, подлежащей защите: 
№№ 
п.п.

Наименование вида 
печатно-бланочной 

продукции, 
подлежащей защите

Серия и номера 
экземпляров печатно-
бланочной продукции, 
подлежащей защите

Количество экземпляров 
испорченных печатно-
бланочной продукции, 
подлежащей защите

Примечание

1 2 3 4 5
     
Итого __________________ испорченных экземпляров печатно-бланочной
 (цифрами и прописью)
продукции, подлежащей защите.
Составлен в ____ экземпляре(ах):
1-й экземпляр в деле №
2 экземпляр (адресат)
  
Председатель комиссии (подпись) расшифровка подписи
Члены комиссии (подпись) расшифровка подписи 

Отметки в журналы учета и выдачи печатно-бланочной продукции, 
подлежащей защите, внесены, испорченные экземпляры в количестве _______ 

  (цифрами и прописью) 
уничтожены путем ________________________.
 (вид уничтожения)

Наименование должности (подпись) Расшифровка подписи


