
«Марат Оспанов атындағы 
Батые Қазақстан медицина 
университеті» КеАҚ 
Директорлар кеңесінің 
2020 жылғы «29» қазандағы 
(№ 8 хаттама) шешімімен 

«БЕКІТІЛДІ».

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2020 жылғы

4 тоқсанға арналған жұмыс жоспары.

р/б
№

Қарастырылатын сұрақтың атауы
Қарастыру

мерзімі
(ай/тоқсан)

Жауаигы тұл* а 
немесе

қүрылымдық
болімше

Сүрақты Директорлар кеңесі Комитеі інің 
қарастыруына енгізу негізі (қүзыреті)

1 . Қоғамның Даму жоспарын құрастыру және түзету 
жөніндегі ұсыныстарды алдын ала қарастыру және 
Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.

4 тоқсан Экономика және 
жоспарлау 

департаменту 
Стратегиялық 

даму
департамент! 

және Қотамның 
мүдделі 

құрылымдық 
бөлімшелері

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазакстан 
Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - 
тармағының 1) тармақшасына, Қогам 
Ж аргысының 64 - тармағы 1 - тармақшасына, 
«Мемлекет бақылайтын акционерлік 
қогамдар мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің, мемлекеттік 
кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, 
бекіту, олардың іске асырылуын 
мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ 
олардың орындалуы жөніндегі есептерді 
әзірлеу жэне ұсыну қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2019 жылғы 14 
ақпандағы №  14 бұйрыгына және Қогамның 
Директорлар кеңесінің Стратегиялық 
жоспарлау, кадрлар және сыйақылап 
жөніндегі комитеті туралы ережесінің 3 //



тарауы 7 - тармағының 1) тармақшасына 
сэйкес.

2. Қоғамның кызметінің (дамуының) басым багыттарын 
аиыктау жөніндегі ұсыныстарды алдын іыіа қарастыру 
жэне Қогамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар 
дайындау

4 тоқсан Стратегиялық
даму

департамент! 
жэне Қогамныц 

мүдделі 
құрылымдық 
бөлімшелері

«Акционерлік когамдар туралы» Қазақсган 
Республикасы Заңының 5 3  - бабы 2 - 
тармагының I ) тармақшасына, Қогам 
Жаргысының 64 - тармагы 1 - тармақшасына, 
«Мемлекет бақылайтын акционерлік 
когамдар мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің, мемлекеттік 
кэсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, 
бекіту, олардың іске асырылуын 
мониторингілеу және багалау, сондай-ак 
олардың орындалуы жөніндегі есептерді 
әзірлеу жэне ұеыну кағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үлгтык 
экономика министрінің 2019 жылгы 14 
акпандагы № 14 бүйрыгына және Қогамның 
Директорлар кеңесінің Стратегиялық 
жоспарлау, кадрлар жэне еыйакылар 
жәніндегі комитеті туралы ережесінің 3 -  

тарауы 7 - тармагының 1) гармакшасына 
сэйкес.

3 . Қажеттілік туындауына қарай ез құзыреттерінің 
шектерінде Қогамныц Дмрскторлар кеңесіне баска да 
сұрақтар бойынша ұсыныстар беру.

4 тоқсан Қогамның
мүдделі

құрылымдық
бөлімшелері

Қогамның Директорлар кеңесінің 
Стратегиялык жоспарлау, кадрлар жэне 
сыйакылар жөніндегі комитеті туралы 
ережесінің 3 - тарауы 7 - тармағының 10) 
тармакшас ы н а сәй кес.

*Қижет жагОаиОа, Директорлар кеңесіпің Комитеті Торигиеыиың жәие Комитет мушелеріиің биетамаеы боііыииш Директорлар кецесіиіц 
С ’тратегиялық жоепирлиу, кибрлар ж пие сыйиңылир жітіпдегі комитетінің жумыс жоепарыни толыңтырулар меи озгертулер енгізілуі м\мкін.

*Қагамның өидіріетік ж?пе қаржылық қызметі жоиіндегі иіугыл млеелелербі жъткш шешу ушін ксзектеи тыс отырыстар, сошһііі-ақ, 
сырштаіі Оауыс беру (бю.члетены)ер арқы іы) ирқылы отырыетар жургізі.чуі мумкіи.

Аббревиатураларды түсіндіру:
Қогам -  «Мирит Оспинов итындигы Битые Қизицетин медицина уиивереитеті» коммерцшлың емее акңиоиерлік цогимыу

Днректорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысы А.А. Саратов


