


2

4. Кәсіпорынның  мүлкіне  қатысты  мемлекеттік  коммуналдық  меншік

құқығы  субъектісінің  құқықтарын  «Шығыс  Қазақстан  облысының

Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы» мемлекеттік

мекемесі (бұдан әрі – Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган) жүзеге

асырады.

5. Кәсіпорынды басқаруды жүзеге  асыратын орган «Шығыс Қазақстан

облысының  Білім  басқармасы»  мемлекеттік  мекемесі  (бұдан  әрі-уәкілетті

орган) болып табылады.

6. Кәсіпорын  атауы:  Шығыс  Қазақстан  облысы  білім  басқармасы

«Геодезия  және  картография  Жоғары  колледжі»  коммуналдық  қазыналық

мемлекеттік кәсіпорын.

7.  Кәсіпорынның орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Шығыс

Қазақстан облысы, 071410, Семей қаласы, Заря көшесі  42-үй.

2-тарау. Кәсіпорынның заңды мәртебесі

8. Кәсіпорын дербес  теңгерімі,  заңнамаға  сәйкес  банктерде  шоттары,

Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  Елтаңбасы  бейнеленген  және

Кәсіпорынның атауы көрсетілген мөрі және бланкілері бар.

9. Кәсіпорын  Қазақстан  Республикасының  заңдарында  көзделген

жағдайларды  қоспағанда,  заңды  тұлғалар  құра  алмайды,  сондай-ақ  басқа

заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.

10. Кәсіпорын  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес

филиалдар мен өкілдіктер құра алады.

11. Кәсіпорын  жасасатын  азаматтық-құқықтық  мәмілелер  Қазақстан

Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті мемлекеттік немесе

өзге де тіркелуге жатады және егер Қазақстан Республикасының заңнамалық

актілерінде  өзгеше  көзделмесе,  тіркелген  сәттен  бастап  жасалған  болып

есептеледі.

3-тарау. Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсаттары

12. Кәсіпорын қызметінің мәні білім беру саласындағы оқу-тәрбие, оқу-

өндірістік, шаруашылық қызмет болып табылады.

13. Кәсіпорын  қызметінің  мақсаты  техникалық  және  кәсіптік  білім

берудің оқу бағдарламаларын іске асыру болып табылады.

14. Қойылған  мақсаттарды іске  асыру үшін кәсіпорын келесі  қызмет

түрлерін жүзеге асырады:

- кәсіптік-техникалық білім беру;

- өндірістік-тәжірибелік учаске құру;

- қосалқы шаруашылықты жүргізу.

15. Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарттары  негізінде

әзірленген  оқу  жоспарлары  мен  бағдарламаларына  сәйкес  оқу-тәрбие

қызметін  жүзеге  асыру.  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру



3

стандарттарынан  тыс  қосымша  кәсіптік  білім  беру  қызметтері  ұсынылуы

мүмкін.

16.  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  әзірлеген

«Техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі» құжаты

негізінде  кәсіпорын  жыл  сайын  әзірлейтін  Қабылдау  ережелеріне  сәйкес

жүзеге асырылады.

Кәсіпорынға қабылдау толық емес орта, орта білімі, орта арнаулы және

жоғары  білімі  бар  азаматтардың  жеке  өтініші  бойынша  қабылдау

емтихандары немесе әңгімелесу және Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері

негізінде жүргізіледі.

Қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылады. 

Оқытудың  коммерциялық  және  бюджеттік  нысандарына  түсетін

адамдармен білім беру қызметтерін көрсету туралы шарттар жасалады, онда

оқыту шарттары, кәсіпорынның құқықтары мен міндеттері, Білім алушының

құқықтары  мен  міндеттері,  сондай-ақ  тараптардың  жауапкершілігі

айқындалады.

17. Кәсіпорында білім беру процесін ұйымдастыру оқу жоспарларымен,

оқу пәндерінің жұмыс бағдарламаларымен және білім алушыларды даярлау

мен  тәрбиелеудің  сапасын  қамтамасыз  ететін  басқа  да  материалдармен,

сондай-ақ тиісті білім беру технологияларын іске асыруды қамтамасыз ететін

кәсіби  практика  бағдарламаларымен,  күнтізбелік  оқу  кестелерімен  және

әдістемелік материалдармен реттеледі.

Білім  беру  үдерісі  жеке  адамның  қажеттілігі  мен  мүмкіндіктерін,

нәтижеге  бағдарланған  сапалы,  бәсекеге  қабілетті  білімге  қол  жеткізуге

жағдай  жасауды  ескере  отырып,  білім  беретін  оқу  бағдарламаларының

мазмұнына байланысты мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Оқу күндізгі  (күндізгі)  және сырттай, бюджеттік және бюджеттен тыс

негізде  берілген  лицензияларға  сәйкес  мамандықтар  (біліктілік)  бойынша

жүргізіледі.

Орта  білімнен  кейінгі,  техникалық  және  кәсіптік  білім  берудің  білім

беру  бағдарламалары  бойынша  оқыту  мерзімдері  Мемлекеттік  жалпыға

міндетті  білім  беру  стандартында  айқындалатын  оларды  игерудің

нормативтік мерзімдеріне сәйкес белгіленеді.

Білім  беру  процесін  ұйымдастыру  әрбір  мамандық  (біліктілік)  үшін

сабақ  кестесіне  және  білім  беру  бағдарламаларына  және  кәсіпорынмен

әзірленетін және бекітілетін білім алу нысанына сәйкес жүзеге асырылады.

Кәсіпорында оқу жылы 1 қазанда басталып, нақты мамандық (біліктілік)

бойынша оқу жоспарына және білім алу нысанына сәйкес аяқталады.

Оқу  жылы  ішінде  кемінде  екі  рет  білім  алушылар  үшін  демалыс

белгіленеді, олардың жалпы ұзақтығы оқу жоспарымен айқындалады.

Оқу жылы екі семестрден тұрады, олардың әрқайсысы оқу жоспарында

көзделген оқу нәтижелерін бақылау нысанымен аяқталады.
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Аудиториялық  сабақтардың  барлық  түрлері  үшін  академиялық  сағат

ұзақтығы 45 минут болып белгіленеді. Оқу сабақтарының арасындағы үзіліс

екі академиялық сағаттан кейін кемінде 10 минутты құрайды.

Аудиториялық және аудиториядан тыс оқу жұмысының барлық түрлерін

қоса  алғанда,  білім  алушылардың  оқу  жүктемесінің  ең  жоғары  көлемі

аптасына 54 сағаттан аспайды. Теориялық оқыту кезеңінде оқитын міндетті

(аудиториялық) оқу сабақтарының көлемі аптасына 36 сағаттан кем емес.

Оқу сабақтары: сабақтар,  дәрістер, семинарлар, практикалық сабақтар,

зертханалық  сабақтар,  бақылау  жұмыстары,  консультациялар,  дербес

жұмыстар,  Оқу  және  өндірістік  практика,  курстық  жұмыстарды  орындау

және басқа да оқу сабақтарының түрлері түрінде өткізіледі.

Білім  алушылардың  кәсіптік  практикасы  мамандарды  даярлаудың

кәсіптік оқу бағдарламаларының құрамдас бөлігі болып табылады.

Өндірістік  оқыту  және  кәсіптік  практика  зертханаларда,  оқу

шаруашылықтарында  оқу  полигондарында,  сондай-ақ  тиісті  ұйымдарда

жүргізіледі  және  оқыту  процесінде  алынған  білімді  бекітуге,  практикалық

дағдыларды алуға және озық тәжірибені игеруге бағытталған.

Түрлері  мен  мерзімдері  кәсіптік  практиканың  мазмұны  анықталады

жұмыстық  оқу  бағдарламалары  мен  жұмыстық  оқу  жоспарларына  сәйкес.

Кәсіптік  практиканы  өткізу  үшін  Кәсіпорынға  келісім  шарт  негізінде

анықтайды,  практиканың  базасы  ретінде  ұйымдары,  бекітеді,  олармен

келісілген бағдарламалары мен күнтізбелік кестелерін өту практика. Кәсіптік

практикаға арналған шығындар білім беру ұйымдары мен практика базасы

болып  табылатын  ұйымдар  арқылы  көзделеді  және  жасалған  шарттармен

айқындалады.  Өндірістік  оқыту  және кәсіптік  практика  кезеңіндегі  жұмыс

ұзақтығы  қызметкерлердің  тиісті  санаты  үшін  еңбек  заңнамасында

белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығынан аспауға тиіс.

Бюджеттік оқу топтарының күндізгі оқу бөлімінде оқитындар саны-20-

30  адам,  коммерциялық  топтар  бойынша  оқитындар  санын  кәсіпорын

белгілейді.  Зертханалық-практикалық  сабақтар  өткізу  кезінде  топтар  кіші

топтарға (кемінде 8 адам) бөлінуі мүмкін.

Оқу топтарында  оқу және тәрбие жұмыстарына күнделікті  басшылық

етуді топ жетекшісі жүзеге асырады.

Кәсіпорын  білім  алушыларды  аралық  аттестаттау  жүйесін,  нысанын,

тәртібін  және  кезеңділігін  дербес  таңдауда.  Білім  алушылардың  білімін

ағымдағы  бақылау  және  аралық  аттестаттау  туралы  ережені  кәсіпорын

бекітеді.

Кәсіпорын түлегінің қорытынды аттестациясы міндетті болып табылады

және  білім  беру  бағдарламасын  толық  көлемде  игергеннен  кейін  жүзеге

асырылады.

Диплом  кәсіпорын  түлегіне  дипломға  қосымшаға  енгізілген,  пәндер,

курстық  жұмыстар  және  қорытынды  аттестаттау  бойынша  бағаларды

қамтитын бағалар негізінде беріледі.
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Бітірушілердің  білімі  мен  іскерлігі  техникалық  және  кәсіптік  білімі

туралы  дипломға  қосымшада  көрсетілген  «өте  жақсы»,  «жақсы»,

«қанағаттанарлық»  және  «есепке  алынды»  («сынақ»)  бағаларымен

анықталады.

Білім  алуды  аяқтамаған,  қорытынды  аттестаттаудан  өтпеген  немесе

қорытынды  аттестаттауда  қанағаттанарлықсыз  нәтиже  алған  адамдарға

кәсіпорында оқу туралы белгіленген үлгідегі анықтама беріледі.

Қорытынды  емтиханды  тапсыру  кезінде  "қанағаттанарлықсыз"  деген

баға  алған  тұлғалар  қорытынды  аттестаттау  комиссиясының  шешімі

бойынша қорытынды емтиханды қайта тапсыра алады.

Оқу жылының қорытындысы бойынша академиялық қарызы бар білім

алушылар педагогикалық кеңес белгілеген  мерзімде академиялық қарызды

жою шартымен келесі курсқа ауыса алады.

Кәсіпорында бақылау білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау,

аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі негізінде жүзеге

асырылады.

Кәсіпорынның оқу жоспарлары мен бағдарламалары білім алушылардың

білімі  мен  іскерлігін  бақылауды  ұйымдастырудың  мынадай  түрлерін

көздейді:  міндетті  бақылау  жұмыстары,  сынақтар,  біліктілік  сынақтары,

курстық  жобаларды  қорғау,  семестрлік  аударма,  сондай-ақ  қорытынды

емтихандар.

18. Бақылау  жұмыстары  сатып  алынатын  мамандықты  (біліктілікті)

меңгеру  үшін  маңызды  тақырыптарды  зерделегеннен  кейін  жүргізіледі.

Бақылау  жұмыстарының  тақырыптары,  оларды  өткізу  мерзімдері  циклдік

комиссиялардың отырыстарында қаралады және директордың оқу жұмысы

жөніндегі орынбасары бекітеді.

Сынақ, әдетте, оқу жоспарлары мен бағдарламаларында қарастырылған

зертханалық және практикалық жұмыстардың орындалуын бақылау нысаны

болып  табылады.  Бірқатар  пәндер  бойынша  оқу  жоспарында  курстық

жобалар,  нақты  өндірістік  мазмұны  бар  тапсырмалар  қарастырылған,  бұл

білім  алушылардың  кәсіптік  қызметке  даярлығын  терең  және  жүйелі

тексеруді қамтамасыз етеді.

Ай  сайын  колледж  білім  алушылары  үшін  ағымдағы  айдағы  білім

алушылардың оқу қызметінің нәтижелерін бағалайтын аттестаттау өткізіледі.

Семестрлік  және  көшіру  емтихандары  бақылауды  ұйымдастырудың

жетекші,  неғұрлым  маңызды  нысандары  болып  табылады,  өйткені  білім

алушылардың  нақты  пәнді  оқу  бойынша  оқу  іс-әрекетінің  нәтижелерін

қорытынды тексеру  болып табылады және  білім  алушылардың білімі  мен

іскерлігінің деңгейін анықтайды. Емтихандар ауызша немесе жазбаша түрде

(тестілеу)  өткізіледі.  Емтихан  билеттері  мен  тест  тапсырмаларын жетекші

оқытушылар  жасайды,  циклдік  комиссия  отырысында  қаралады  және

директордың  оқу  жұмысы  жөніндегі  орынбасары  бекітеді.  Колледждегі

қорытынды бақылау үшін кешенді тапсырмалар қолданылады, оның басты
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талабы  олардың  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартына

сәйкестігі болып табылады.

Қорытынды  бақылау  қорытынды  аттестаттау  комиссиясымен

жүргізіледі,  ол  картографиялық-геодезиялық  қызмет  кәсіпорындарында

жұмыс істеуге мамандарды дайындау нәтижелері туралы түпкілікті  шешім

қабылдауға  алқалы  түрде  шақырылды.  Қорытынды  аттестаттау

комиссиясының  төрағасы  картографиялық-геодезиялық  қызмет

кәсіпорындарының бірінің өкілін бекітеді.

 Білім алушылардың білімі мен іскерлігін бақылау нәтижелері бағалауда

көрсетіледі.  Кәсіпорында  бес  балдық  бағалау  жүйесі  бойынша  білім

алушылардың білімін  бағалау критерийлері  әзірленді:  «5»-өте  жақсы,  «4»-

жақсы,  «3»  -  қанағаттанарлық,  «2»-қанағаттанарлықсыз  және  сынақ

(«сынақталды», «сынақталмады»).

19. Білім алушылар кәсіпорыннан шығарылуы мүмкін.:

- мамандық (біліктілік)  бойынша оқу жоспарын дәлелсіз  себептермен

белгіленген мерзімде орындамау;

- кәсіпорын жарғысында көзделген міндеттерді орындамау;

- ішкі тәртіп ережелерін өрескел және бірнеше рет бұзу, оқу жылының

(семестрдің) басында оқу сабақтарына бір ай бойы келмеу; 

- кәсіпорында  оқуға  және  оқуға  байланысты  құжаттарды  қолдан

жасағаны үшін, оның ішінде:

- паспорттар, азаматтық және білім туралы құжаттар, Оқу ведомостары,

- сынақ кітапшалары, медициналық анықтамалар;

- басқа тұлғамен орындалған курстық жұмыстарды ұсынғаны үшін;

- по собственному желанию;

- тұрғылықты жерін ауыстыруына байланысты;

- басқа оқу орнына ауысуына байланысты ; ;

- ҚР Қарулы Күштеріне шақырылуына байланысты;

- академиялық демалыстан шықпауына байланысты;

- қайтыс болуына байланысты;

-  заңды  күшіне  енген  сот  үкіміне  сәйкес  білім  алушыны  бас

бостандығынан айыруға соттау;

-  шарт негізінде білім алушылардың Шарт талаптарын орындамағаны

үшін;

- өзге де жағдайларда.

Оқудан шығару туралы шешімді педагогикалық кеңес қабылдайды және

кәсіпорын директорының бұйрығымен ресімделеді.

20. Кәсіпорын  «Мемлекеттік  білім  беру  мекемелерінің  тауарларды

(жұмыстарды,  қызметтерді)  өткізуден  түскен  ақшаны  жұмсау  Ережесін»

сәйкес ақылы қызметтер көрсете алады. Ақылы білім беру қызметтерін алу

үшін төлем мөлшерін кәсіпорын белгілейді.

21. Кәсіпорын  мен  білім  алушылар  арасындағы  қатынастар  осы

Жарғымен,  кәсіпорынның  ішкі  тәртіп  Ережелерімен,  Қазақстан

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.  Білім алушының
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мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарттарына  сәйкес  сапалы

білім  алуға,  оқу  жоспарларына  сәйкес  баламалы  курстарды  таңдауға,

қосымша  білім  беру  қызметтерін,  өзінің  бейімділігі  мен  қажеттіліктеріне

сәйкес  ақылы  негізде  білім  алуға,  кәсіпорынды  басқаруға  қатысуға,  білім

беру  ұйымдарында  ақпараттық  ресурстарды  тегін  пайдалануға,

оқулықтармен,  оқу-әдістемелік  кешендермен  оқу-әдістемелік  құралдармен

қамтамасыз  етуге,  спорттық,  оқу,  акт  залдарын  тегін  пайдалануға  құқығы

бар., компьютерлік сыныптар мен кітапхана.

Кәсіпорынның  штаттық  медицина  қызметкерлері  дәрігерге  дейінгі

медициналық  көмек  көрсетеді  және  оқушылар  мен  қызметкерлердің

денсаулығы  мен  санитарлық-гигиеналық  жағдайын  бақылауды  жүзеге

асырады.

22. Кәсіпорынның осы Жарғыда бекітілген оның қызметінің мәні мен

мақсатына жауап бермейтін қызметті жүзеге асыруға,  сондай-ақ мәмілелер

жасауға құқығы жоқ.

23. Кәсіпорынның  Қазақстан  Республикасының  заңдарына  немесе

құрылтай  құжаттарына  қайшы  не  басшының  жарғылық  құзыретін  бұза

отырып  жасаған  мәмілесі  тиісті  саланың  уәкілетті  органының  немесе

Мемлекеттік  мүлік  жөніндегі  уәкілетті  органның  не  прокурордың  талабы

бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

4-тарау. Кәсіпорынды басқару

24.  Мемлекеттік  мүлік  жөніндегі  уәкілетті  орган  заңнамада

белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Кәсіпорынға мүлікті бекітеді;

2) Кәсіпорын  Жарғысын,  оған  енгізілетін  өзгерістер  мен

толықтыруларды бекітеді;

3) өзіне  осы  жарғымен  және  Қазақстан  Республикасының  өзге  де

заңнамасымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

4) тиісті  саланың  уәкілетті  органымен  келісім  бойынша  кәсіпорынға

берілген мүлікті алып қоюды немесе қайта бөлуді жүзеге асырады;

5) мемлекеттік  мүліктің  мақсатты пайдаланылуын бақылау  нәтижелері

бойынша анықталған кәсіпорынның артық,  пайдаланылмайтын не мақсаты

бойынша  пайдаланылмаған  мүлкін  тиісті  саланың  уәкілетті  органының

келісімінсіз бақылауды жүзеге асырған кезден бастап алты ай өткен соң алып

қоюды жүзеге асырады.;

6)  кәсіпорынға  алып  қойылған  мүлікті  кейіннен  баланстан  есептен

шығара  отырып,  оны  өзге  тұлғаға  бергенге  дейін  ұстау  және  сақталуын

қамтамасыз ету мерзімін белгілейді;

7) кәсіпорынға бекітілген мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруге

талдау жүргізеді;

25.  Тиісті саланың уәкілетті органы:
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1) қызметтің басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын

жұмыстардың (қызметтердің) міндетті көлемдерін айқындайды;

2) кәсіпорын мүлкінің мақсатты және тиімді пайдаланылуын бақылауды

жүзеге асырады;

3) кәсіпорын қызметінің мәнін, мақсатын және түрін анықтайды;

4) кәсіпорынның даму жоспарларын және олардың орындалуы жөніндегі

есептерді қарастырады, келіседі және бекітеді;

5)  кәсіпорын  мүлкінің  сақталуына  және  кәсіпорынның  даму

жоспарларының орындалуына бақылауды жүзеге асырады;

6)  өзіне  осы  жарғымен  және  Қазақстан  Республикасының  өзге  де

заңнамасымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

26.  Жергілікті атқарушы орган:

1) кәсіпорынды  құру,  қайта  ұйымдастыру  және  тарату  туралы  шешім

қабылдайды;

2) кәсіпорынның филиалдар мен өкілдіктер құруына келісім береді;

3)  Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзіне жүктелген өзге де

өкілеттіктерді жүзеге асырады.

27. Кәсіпорын  басшысы  (бұдан  әрі-Директор)  дара  басшылық

қағидаттарында әрекет етеді және Кәсіпорын қызметінің барлық мәселелерін

Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда белгіленген өз

құзыретіне сәйкес дербес шешеді.

28. Директор: 

1)  кәсіпорын  атынан  сенімхатсыз  барлық  органдарда  оның  мүддесін

білдіреді;

2)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  шекте

кәсіпорынның мүлкіне иелік етеді;

3) шарттар жасасады және өзге де мәмілелер жасайды;

4) сенімхаттар береді;

5) банк шоттарын ашады; 

6)  кәсіпорынның  барлық  қызметкерлері  үшін  міндетті  бұйрықтар

шығарады және нұсқаулар береді; 

7)  Қазақстан  Республикасының  Еңбек  кодексіне  сәйкес  кәсіпорын

қызметкерлерімен  еңбек  шартын  жұмысқа  қабылдайды  және  бұзады,  егер

бұл  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  және  осы  Жарғыға  қайшы

келмесе, көтермелеу шараларын қабылдайды және жаза қолданады; 

8)  тиісті  саланың  уәкілетті  органына  өз  орынбасарларын,  бас

бухгалтерін  қызметке  тағайындау  және  қызметтен  босату  үшін

кандидатураларды ұсынады; өз орынбасарларының және кәсіпорынның басқа

да  басшы  қызметкерлерінің  құзыретін  белгілейді;  Жеке  жауапкершілікті
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алады: -кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі мен мүлкінің сақталуы

үшін; - бюджет таза кірістерінің белгіленген бөлігін уақтылы аудармау;

9)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  өзге  де

функцияларды жүзеге асырады;

10)  Кәсіпорынның  қаржылықшаруашылық  қызметіне  және  мүлкінің

сақталуына дербес жауапкершілікті алады;

11)  Қазақстан Республикасының заңнамаларында көрсетілген басқа да

қызметтерін жүзеге асырады.

5-тарау. Кәсіпорынның мүлкі

29.  Кәсіпорынның  мүлкін  құны  оның  балансында  көрсетілетін

Кәсіпорынның активтері құрайды.

30. Кәсіпорынның мүлкі бөлінбейтін болып табылады және салымдар

(жарғылық  капиталдағы  қатысу  үлестері,  пайлар)  бойынша,  оның  ішінде

кәсіпорын қызметкерлері арасында бөлуге болмайды;

31.  Кәсіпорынның мүлкі: 

1) Меншік иесі табыстаған мүлік;

2) Қызмет  барысы  нәтижесінде  табылған  мүлік  (қаржылық  кірістерді

қосқанда);

3) Басқа  мүліктер,  Қазақстан  Республикасының  заңнамасымен  тыйым

салынбаған иелену негізінде есебінен құрылады. 

32.  Кәсіпорын  жүргізілуі  барысында  жарғылық  міндеттерімен

қарастырылған,  қызметті  қамтамасыз  етуге  қажетті  немесе  осы  қызмет

барысындағы өнім мүлкі бола алады. 

33.  Мүлікті жедел басқару құқығына ие болу және тоқтату Қазақстан

Республикасының  Азаматтық  кодексінде  көзделген  және  Қазақстан

Республикасының  заңнамасына  қайшы  келмейтін  шарттар  мен  тәртіппен

жүзеге асырылады.

34.  Жедел  басқарудағы  мүлікті  пайдаланудан  алынған  еңбектер,

өнімдер мен табыстар, сондай-ақ шарттар немесе өзге де негіздер бойынша

Кәсіпорын  сатып  алған  мүлік  меншік  құқығын  алу  үшін  Қазақстан

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Кәсіпорынның жедел

басқаруына түседі.

35. Меншік  иесі  оны  Кәсіпорынға  бекіту  туралы  шешім  қабылдаған

мүлікке шаруашылық жүргізу (жедел басқару) құқығы, егер меншік иесінің

шешімімен  немесе  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  өзгеше

белгіленбесе, мүлікті кәсіпорынның балансына қою кезінде туындайды. 

36.  Кәсіпорын иеліктен шығаруға, сараптама актілеріне сәйкес есептен

шығаруға,  негізгі  құралдарға  жататын мүлікті  сатып алу-сату,  айырбастау,

сыйға тарту шарты негізінде сатуға құқылы.
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37.  Кәсіпорынның  мүлкіне  шаруашылық  жүргізу  (жедел  басқару)

құқығы Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 249-бабында меншік

құқығын тоқтату үшін көзделген негіздер бойынша және тәртіппен, сондай-

ақ  «Мемлекеттік  мүлік  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Заңының

144,154,162-баптарында көзделген жағдайларда тоқтатылады.

38. Кәсіпорын өз тапқан қаражатына сатып алынған мүлікті өз бетімен

билік етуге құқылы. Кәсіпорынның мүлкіне билік ету тәртібін кәсіпорынның

директоры айқындайды. 

6-тарау. Кәсіпорын қызметінің қаржыландырылуы

39.  Кәсіпорын  қызметі  даму  жоспарына  сәйкес  Қазақстан

Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен алынған өз

табысы мен бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылады.

40.  Кәсіпорын өзі өндіретін өнімді, қызметтерді өз бетінше өткізеді.

41. Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  бекітілген  Жарғыда

көзделмеген  қызметті  жасаудан  кәсіпорын  алған  табыстар,  сондай-ақ

бюджеттен  қаржыландыру  есебінен  құрылған  өткізілетін  тауарларға

(жұмыстарға,  көрсетілетін  қызметтерге)  белгіленген  бағаларды  көтеру

нәтижесінде  алынған  табыстар  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында

айқындалатын  тәртіппен  бюджетке  алып  қоюға  жатады.  Мүлікті

бухгалтерлік  есеп  ережелері  бойынша  тиісті  түрде  көрсетпей  пайдалану

фактілері анықталған жағдайда, ол да алып қоюға жатады.

7-тарау. Кәсіпорынның жарғылық капиталы

42.  Кәсіпорын жарғылық капиталы Жарғылық қызметті жүзеге асыру

үшін меншік иесінен алынған мүліктен құралады. 

8-тарау. Кәсіпорынның есеп және есеп беруі

43.  Кәсіпорын бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті

жасау  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік  есеп  және  қаржылық

есептілік  туралы  заңнамасына  және  ұлттық  қаржылық  есептілік

стандарттарына  сәйкес  тиісті  саланың  Кәсіпорынның  директоры  бекіткен

есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

44.  Кәсіпорынның жылдық қаржылық есебі мыналарды қамтиды:

1) бухгалтерлік баланс;

2) пайда мен шығындар туралы есеп;

3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;

4) капиталдағы өзгерістер туралы есеп;

5) есептерге түсіндірме жазбалар;

6) шарттардың орындалуы бойынша есеп;

7) сметалық шығындар бойынша есеп.
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9-тарау. Кәсіпорын жауапкершілігі

45.  Жедел  басқару  құқығындағы  кәсіпорын  өз  міндеттемелері

бойынша жауапты болады.

46.  Кәсіпорын өз міндеттемелері бойынша өзінің иелігіндегі ақшамен

жауап  береді.  Қазыналық  кәсіпорынның  қалған  мүлкін  өндіріп  алуға  осы

заңды тұлға таратылған жағдайларды қоспағанда, жол берілмейді.

47.   Кәсіпорын мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Ақша  жеткіліксіз  болған  кезде  оның  міндеттемелері  бойынша  Қазақстан

Республикасы  немесе  әкімшілік-аумақтық  бөлініс  тиісті  бюджет

қаражатымен субсидиарлық жауаптылықта болады.

10-тарау. Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақы төлеу

48.  «Азаматтық  қызметкерлерге,  мемлекеттік  бюджет  қаражаты

есебінен  ұсталатын  ұйымдардың  қызметкерлеріне,  қазыналық

кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан

Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына

(өзгертулер және толықтырулардың енгізілуімен) сай Кәсіпорын жыл сайын

еңбекақы төлеу жүйесін реттейді.

49. Қызметкерлерді  ынталандыру  және  ынталандыру  мақсатында

қызметкерлерге  үстіміздегі  жылы  қаржыландыру  жоспары  бойынша

Кәсіпорында  ұстау  үшін  қарастырылған  қолда  бар  қаражаттар  есебінен

сыйақы төлеуге рұқсат етіледі.

11-тарау. Еңбек ұжымымен қарым-қатынас

50. Кәсіпорын  әкімшілігі  мен  еңбек  ұжымының  арасындағы  өзара

қарым-қатынас Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және ұжымдық

еңбек шартына сәйкес анықталады.

51.  Кәсіпорын  жұмыс  уақыты  Ішкі  еңбек  ережелерімен  белгіленеді

және Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының нормаларына қайшы

келмеуі тиіс.

12-тарау. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және тарату

52.  Кәсіпорынды қайта ұйымдастыруды және таратуды тиісті саланың,

Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе уәкілетті органы

мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен және Кәсіпорынмен келісім

бойынша жүзеге асырады.

53.  Таратылатын  Кәсіпорынның  несие  берушілердің  талаптары

қанағаттандырылғаннан  кейін  қалған  мүлкін  мемлекеттік  мүлік  жөніндегі

уәкілетті орган қайта бөледі.
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54. Таратылған  Кәсіпорынның  қаражаты,  оның  ішінде  несие

берушілердің  талаптарын  қанағаттандырғаннан  кейін  қалған  Кәсіпорын

мүлкін  сату  нәтижесінде  алынған  қаражат  тиісті  бюджеттің  кірісіне

есептеледі.


