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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан эрі -  Университет) осы 
Жарғысы (бұдан эрі -  Жарғы) -  құрылтай құжаты болып есептеледі, Университет 
аталуын, орналасқан жерін, заңды мәртебесін, мақсаты, нысанасы мен кызмет 
түрлерін, Университет органдарының қалыптасу тэртібін жэне құзыретін, жалғыз 
акционердің құқықтары мен міндеттерін, қайта құрылу жэне қызметін тоқтату 
талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін 
өзге де жағдайларды анықтайды.

2. Университеттің толық аталуы:
1) мемлекеттік тілде: «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина 

университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
2) орыс тілінде: некоммерческое акционерное общество «Западно- 

Казахстанский медицинский университет Марата Оспанова»;
3) ағылшын тілінде: «\ҮезІ Кахакһзіап Магаі Озрапоу тесіісаі ипіуегзііу» 

п оп -соттегс іа і іоіпБзШск сотрапу;
Университет аталуының қысқартылған түрі:
1) мемлекеттік тілде: «БҚМУ» КеАҚ;
2) орыс тілінде: НАО «ЗКМУ»;
3) агылшын тілінде: «\УКМ11» N 0350 .
3. Университеттің орналасқан жері: Қазакстан Республикасы, 030019, 

Ақтөбе каласы, Маресьев көшесі, 68.
4. Университеттің корпоративтік сайты: \у\улу.2к§ти .к2 .
5. Университет жоғары кәсіби білім беретін коммерциялық емес мекеме 

болып табылады және білім беру, ғылыми -  зерттеу, мәдени жэне басқа да жоғары 
оқу орнынан кейінгі, қосымша кэсіптік білім беру саласында қызметін аткарады.

6. Университет діни ұйымдардың (қауымдастықтардың) кұрылуына және 
кызметіне жол бермейді.

2. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ЗАНДЫ МӘРТЕБЕСІ

7. Университет құрылтайшысы -  Қазақстан Республикасының Үкіметі 
атынан Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті. Университет акцияларының мемлекеттік пакетін 
жарғылық капиталдың 100% мөлшерінде иелену және пайдалану кұкықтарын 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан эрі -  Жалғыз 
акционер) жүзеге асырады.

8. Университет өз қызметінде Қазакстан Республикасының Конституциясын, 
Қазакстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының 
«Халық денсаулығы жэне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексін, Қазакстан 
Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», 
«Коммерциялық емес ұйымдар туралы», «Білім туралы» Заңдарын жэне 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерін. сондай-ак 
осы Жарғыны жэне Университеттің өзге де ішкі нормативтік кұжаттарын 
басшылыкка алады.
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9. Университеттің қаржылык жэне өндірістік қызметі шаруашылық дербестік 
негізде жүзеге асырылады. Университет қызметі жарғылық капитал қаражаты 
есебінен, табыстар есебінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамаларында тыйым салынбаған өзге де көздерден қаржыландырылады.

10. Университеттің жеке мөрі, дербес балансы, банк шоттары бар жэне өз 
атынан мүліктік жэне жеке мүліктік емес қүқықтар алынады, жауапкершілікте 
болады, сотта талапкер жэне жауапкер ретінде қатысады.

11. Университет Қазақстан Республикасының әділет органдарында 
мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап заңды түлға мәртебесін алады.

3. УНИВЕРСИТЕТ ҚЫЗМЕТІНЩ МАҚСАТЫ, НЫСАНАСЫ ЖӘНЕ
ТҮРЛЕРІ

12. Университет қызметінің негізгі мақсаты үлттық жэне жалпыадамзаттық 
күндылықтар, ғылым мен тәжірибенің жетістіктері негізінде жеке түлғаны 
калыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптасуына бағытталған сапалы білім 
алу үшін қажетті жағдайлар жасау арқылы ҚР Денсаулық сақтау жүйесін 
дамытуға жәрдемдесу болып табылады.

Университет қызметінің негізгі мэні Жоғары білім беру, кең бейінді 
ауруханалардың, мамандандырылған ауруханалардың жэне стационарлары мен 
жалпы дәрігерлік тәжірибесі бар басқа да емдеу мекемелерінің қызметі болып 
табылады.

13.Алға қойган мақсаттарға жету үшін Университетте қызметтің келесі 
түрлері жүзеге асырылады:

1) мемлекеттік тапсырыс жэне коммерциялық негіз шеңберінде білім беру 
саласындағы нормативтік қүқықтық актілерде көзделген окыту нысандары 
бойынша медициналық және фармацевтикалық білімі бар жоғары білікті 
мамандарды даярлау;

2) мемлекеттік тапсырыс жэне резиденттермен және резидент еместермен 
шарттык катынастар шеңберінде магистратурада, резидентурада, докторантурада 
жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау;

3) шетелдік үйымдармен қызмет бағыттары бойынша тікелей шарттар мен 
келісімшарттар жасасу, ғалымдар мен мамандардың уақытша үжымдарын күру, 
коммерциялық қызығушылықты есепке ала отырып, прогрессивті дағдылар мен 
тәжірибе алу мақсатында келісімшарттар, шарттар және меморандумдар 
негізінде халықаралық бірлестіктер мен үйымдардың кызметіне катысу;

4) үйыммен көзделген көздер есебінен жэне акылы негізде окыту 
шарттарының негізінде Қазакстан Республикасының Үкіметі немесе оның 
атынан жасалатын халықаралық келісімдер бойынша, халыкаралык когамдык 
және баска да үйымдардың бағыттары бойынша жасалған халыкаралык 
келісімдермен, сондай-ақ шет елдердің жоғары оқу орындарымен және шетелдік 
азаматтармен жасалған шарттар мен келісімшарттар бойынша жүзеге 
асырылатын шетелдік мемлекеттердің азаматтарын даярлау, кайта даярлау жэне

‘ біліктілігін арттыру;
5) казіргі заманғы жабдықтарды жэне оқытудың тиімді нысандары мен 

окыту эдістерін, медицина ғылымы мен практикалық денсаулык сактаудын
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жетістіктерін пайдалана отырып, сондай-ақ ақылы негізде клиникалык 
кафедраларда оқу процесін өткізу үшін оңтайлы жағдайлар жасау;

6) бюджеттен қаржыландырылатын жобалардың шеңберінде, сондай-ак 
іднды түлғалардың тапсырысы бойынша шарт негізінде денсаулык сактау жэне 
уедипиналык білім беру мэселелері бойынша іздестіру, қолданбалы ғылыми 
зерттеулер, медицинаның және басқа да әлеуметтік салаларды (адам 
денсаулығына әсер ететін өндірістік факторлар, еңбек шарттары және оларды 
аттестаттау, экологиялық жэне әлеуметтік орта) өзекті мэселелерін шешуге 
багытталған биохимиялық, гематологиялық, иммунологиялык,
микробиологиялық, функционалдық, морфологиялық және басқа да зерттеулерді 
үйымдастыру және өткізу;

7) бюджеттен қаржыландырылатын жобалар шеңберінде, сондай-ақ заңды 
түлгалардың каражаты есебінен шарт негізінде ғылыми-педагогикалық 
кызметкерлер мен білім алушылардың ғылыми зерттеулері мен шығармашылық 
кызметі аркылы медициналық-биологиялық ғылымдарды дамыту, алынған 
нэтижелерді білім беру процесінде жэне денсаулық сақтау практикасында 
пайдалану;

8) Казакстан Республикасының жэне шет елдердің жоғары оқу 
орындарында, ғылыми орталықтарда магистратурада, докторантурада

ІУниверситеттің гылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларын даярлау жэне
кайта даярлау;

9)ТМККК және ақылы қызметтер шеңберінде басым бағыттар бойынша 
денсаулык сактау үйымдарымен бірлескен жүмысты үйымдастыру;

10) денсаулық сақтау саласындагы қазіргі замангы диагностикалық және 
е\!де\ технологияларын оқыту;

11) ТМККК және ақылы қызметтер шеңберінде, оның ішінде шартты негізде 
сдраптамалык-медициналық көмек, оның ішінде шарт негізінде 
мамандандырылған консультациялық және кешенді медициналық- 
диагностикалык және емдік көмек көрсету;

12) гылыми-зерттеу қызметі шеңберінде медициналық препараттарға, 
Ібайлап-тану материалдарына, медициналык мақсаттағы заттар мен емдеу-
днагностикалык аппаратураға клиникаға дейінгі, зертханалық және клиникалық 
с : нактар өткізу;

13> бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ коммерциялық сипаттағы 
жобалар шенберінде денсаулық сақтау жэне медициналык білім саласында 
гылыми-білім беру іс-шараларын, көрмелер, семинарлар, конференциялар, 
кенестер. форумдар, симпозиумдар, тренингтер үйымдастыру мен өткізуге
катысу;

141 меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару, кызметкерлер 
Імен Когамда білім алушыларға демалыс күндері жэне өзге де кыска мерзімді түру 
кезенінде түргын үй үсыну.

Белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін уәкілетті органдардың 
арнайы рүксаты қажет болған жағдайда, Университет осы кызметтін түрлерін 
бедгіленген тәртіппен тиісті рүқсат алганнан кейін ғана жүзеге асырады.
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4. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 
ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ҚҮЗЫРЕТІ

5

14. Қазакстан Республикасының заңнамасына жэне осы Жарғыға сэйкес 
әрекет ететін Университеттің негізгі құрылымдык бөлімшелері 
\'ектептер факультеттер, ғылыми-зерттеу институттары, университеттік 
к-іиникалар, білім беру және гылыми орталыктар, кфедралар, лабораториялар, 
\«\ражай. гылыми кітапхана, департаменттер, бөлімдер, кызметтер, секторлар, 
рнлиалдар мен өкілдіктер.

15. Университет Жалғыз акционердің мүлкінен бөлек меншікке ие жэне 
оның міндеттемелері бойынша жауапты емес. Университет меншігіндегі 
м ндеттемелер шеңберінде жауапты.

16. Университеттің күрылымдык бөлімшелерінің күкыктык мэртебесі мен 
ф>нкпиялары осы Жаргыда жэне Университет күрылымдык бөлімшелері туралы 
ережелерімен аныкталады, ол Баскарма Төрагасы -  Ректормен бекітіледі, бүл осы 
Жлргыга кайшы келмеуі тиіс.

1 Т.Университет езінің барлық кұрылымдык бөлімшелерімен бірыңгай білім 
бер> жэне гылыми кешені болып табылады. Университеттің бірыңгай гылыми- 
білім бер\ кешені ретінде жүмыс істеуі:

1) Баскарма торагасы - ректормен бекітілген күрылымдык болімшелер 
т>рл-іы ережелерде максаттар мен міндеттерді анықтау, сондай-ак олардың 
кы з\!ет багыттары;

2) Университеттің барлық қүрылымдык бөлімшелері окытуды 
,’мдастыр> мен оку үдерісін камтамасыз етуге міндетті түрде катысу;

3) Университеттің барлық күрылымдық бөлімшелері Университет
кармасының шешімдерін, бүйрыктары мен өкімдерін орындау.

1V Университет барлык күкыктарга ие жэне Қазакстан Республикасынын 
заннамасында көзделген міндеттерді аткарады.

19. Университет өз бетімен, орындалатын жүмыстар көлеміне жэне
формаларына негізделіп, штат кестесін дайындайды, күрылымдык 
боліімшелердегі кызметкерлердің санын аныктайды. Қызметкерлердің еңбегіне 
ікы төле> мәселелерін өз бетінше шешеді, кадрларды іріктеуді жэне
[>гні':асгыруды жүзеге асырады, оның ішінде профессор-окытушылар күрамы 
к. гылыми кызметкерлердің штаттык кестесін, декандар мен бөлімдердің 
>ас::;ыларын ауыстыру, гылыми-зерттеу институттарының директорлары, басқа 

жэне колдау бөлімшелерінің басшылары(орталыктар, бөлімдер, 
іеггхлналар):

2 Университет өз қүзыреті шегінде Қазакстан Республикасынын 
йннамасына сэйкес халықаралық ынтымактастыкты жүзеге асырады.

21. Университет өз бетімен, орындалатын жүмыстар көлеміне жэне
>орчаларына негізделіп, штат кестесін дайындайды, күрылымдык 

р -  '-'шелердегі кызметкерлердің санын анықтайды. Қызметкерлердің енбегіне 
к.чы төле\ мэселелерін ез бетінше шешеді, кадрларды іріктеуді жэне
ргнлдастыруды жүзеге асырады, оның ішінде профессор-окыт\шылар күрамы 
р е  тылыми кызметкерлердің штаттык кестесін, декандар мен бөлімдердің 
(басшыларын ауыстыру, гылыми-зерттеу институттарының директорлары. баска



с * жэне колдау бөлімшелерінің басшылары(орталыктар, бөлімдер.
ханалар)
22. Университет Қазакстан Республикасының аумағында жэне баска 

мечлекеттерде шаруашылык серіктестіктер мен акционерлік коғачдардын 
* , іайшысы (катысушысы), оның ішінде шетелдік катысуы бар кәсіпорындар. 
*. . ' • ілстыктарға, одақтарға косылуға жэне республиканың заңнамасына сэйкес 
е г с  де кукыктарды пайдалануға құқылы. Қазакстан Республикасының 
зи л ч а с ы н а  сэйкес баска да кұкыктарды пайдаланады

23. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар болып табылмайды жэне олар 
сч иыніпа бекітілген ережелер негізінде Университет атынан эрекет етеді. 
С * ідын немесе өкілдіктің меншігі олардың жеке балансында жэне тұтастай 
ал^лнда \'ниверситет балансында есепке алынады. Филиалдардың немесе 
е- .дктердің басшылары баскарма торағасы - ректор берген сенімхат негізінде 
эрекет етеді.

24. Университет Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тэртіпте жалға беруші және (немесе) жалға алушы ретінде әрекет етуге кұкылы.

25. \'ниверситет білімалушыларға әлеуметтік жеңілдікке ие, университетте 
оки : ын ст\ денттерғе тамак пен баспанамен камтамасыз етеді, медициналык комек 
корсегеді. сонымен катар университетте окитын білімалушы студенттер үшін 
мэ ;енн және спорттык іс-шаралар ұйымдастырады.

26. Университет озіне жүктелген міндеттерге сәйкес заңмен корғалатын 
ме\' екеттік немесе коммерциялык кұпияны кұрайтын акпаратты корғауды 
к_\' .дгасыз етеді, жэне өз кұзыреті шегінде, жұмылдыру, азаматтык корғаныс, 
£г-_г-'-дардын алдын алу жэне жою бойынша окыту іс-шараларын жүргізеді.

2" \  іиверситет зияткерлік меншік объектілеріне айрыкша кұқықтардың иесі 
6» _ а_.ады. сондай-ак лицензиялык келісімдер (келісім шарттар) негізінде 
»  • * ер дк ченшік объектілерін пайдаланады.

2у \  ниверситет Қазакстан Республикасының аумағында жэне шет елдерде 
ггд_ ^скан банктерде және баска каржы ұйымдарында, ұлттык жэне шетел 

...:Г іда шоттар ашу кұкығына ие, сондай-ак каржы кұралдарында уакытша
• .1 каражатын орналастыруға құкылы.
2^. \Ииверситет Қазакстан Республикасының заңнамасына сәйкес тенгечен 

к  * - .  е :ед валютасында карыздар мен несиелер алуға жэне пайдалануға кұкылы.
Үниверситет ішкі нормативтік құжаттарды эзірлейді жэне бекітеді.

5. УНИВЕРСИТЕТ МҮЛКІ

3: \'ниверситет мүлкі: 
і \'ниверситет акцияларын төлеуге Жалғыз акционер берген мүлік есебінен;

2 оның кызметінен түскен табыс есебінен;
Қазакстан Республикасы заңнамаларында тыйым салынбаған негізде 

сй’ клып алынған озге де мүлік есебінен құрылады.
32. Университеттің таза табысы (Қаржы-шаруашылык кызчетінің 

і-~ -есінде, салықтарды жэне басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін 
Жалғыз акционермен белгіленген тэртіппен жылдык каржылык есепті
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оекиілгеннен кейін) Университеттің билігіне жэне Университеттің дамытуға 
багыттылады.

6. УНИВЕРСИТЕТ АКЦИЯЛАРЫ

33. Университеттің акциялары мемлекеттің айрықша меншігі болып 
табылады жэне иеліктен шығаруға жатпайды.

34. Университет тек жай акцияларды шығаруға құқылы. Университеттің 
І6ага.ты кағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу жэне өтеу шарттары

тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы 
Ізанначасымен айқындалады.

35. Жай акция Жалғыз акционерге «Акционерлік қоғамдар туралы» 
»Са >акстан Республикасының Заңына сәйкес, оның қарауына ұсынылған барлық 
Ьіәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқық береді.

36. Үниверситеттің акциялары құжаттандырылмаған түрде беріледі.
3". Үниверситеттің жарияланған акцияларының саны шегінде Университет 

рхдияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын 
■еткізілетін) акциялардың саны жэне оларды орналастыру (өткізу) тәсілі және 
иагасы  ту ралы шешімді Университеттің Директорлар Кеңесі қабылдайды.

ЗЯ >’ниверситет өз акциялары бойынша дивидендтерді есептемейді жэне 
Ьаэемейді.

7. УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНДАРЫ

39. Университет органдары:
1 » жоғарғы органы -  Жалғыз акционер;
2 ' баскарушы органы -  Директорлар кеңесі;
3 і аткар\ шы органы -  Басқарма;
- каржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган -  

к ік :  а>дит кызметі;
5» Казакстан Республикасының заңнамасына жэне (немесе) осы Жарғыға 

«ес езге де органдар.

8. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҮҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

-  Жалғыз акционер құқылы:
Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен 

немесе) осы Жарғысымен белгіленген тәртіпте Университетті баскаруға 
Ісггысуга;

2 * Университеттің қызметі туралы ақпарат алуға, онымен коса осы Жарғыда 
>г ленген тэртіпте Университеттің қаржылық есебімен танысуға;

3> Университеттің тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан 
^ниверситеттің құнды қағазына өзінің меншік құқығын растайтын узінді- 

гмені алуға;



4) Университет органдары қабылдаған шешімді сот тәртібімен даулауға;
5) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына 

сәйкес сот органдарына өз атынан жүгініп, Университеттің лауазымды 
түлғаларының Университетке келтірген зиянын өтеуін талап етуге, 
Университеттің лауазымды түлғалары жэне Университет мүдделілік таныткан 
мәмілелерді жэне ірі мэмілелерді жасасу туралы шешім қабылдауы нәтижесінде 
алынған пайданы (табысты) Университетке қайтаруын талап етуге;

6) Университет кызметі жөнінде мәлімет алу үшін Университетке жазбаша 
сауал жіберуге жэне сауал түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде оған 
дәлелді жауап алуға;

7) Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
8) өз қаражаты есебінен аудиторлык үйымның Университетте аудит өткізуін 

талап етуге қүқылы;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар Кеңесіне 

3’ниверситеттің Жалғыз акционерімен қаралатын мэселелерге косымша сүрақтар 
енгізу туралы үсыныс жасау;

10) Сотта ҚР Заңнамасының талаптарын бүзумен кабылданған университет 
директорлар кеңесінің шешімін жэне университет жаргысын даулау;

11) Осы тармақта көзделген Жалғыз акционердің қүкығы түпкілікті болып 
табылмайды.

41. Жалғыз акционер міндетті:
1) акцияларды төлеуге;
2) Университеттің тіркеушісіне жэне акцияларды нақтылы үстаушыға 

Үниверситеттің акцияларын үстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті 
мәліметтердің өзгеруін он күн ішінде хабарлауға;

3) Университет туралы немесе оның кызметі туралы коммерциялык немесе 
занмен коргалатын өзге де қүпияларды қүрайтын ақпараттарды жарияламауға;

4) Қазакстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді 
орындауға.

42. Жалғыз акционердің айрықша күзыретіне мына мәселелер жатады:
1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа 

редакцияда бекіту;
2) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу;
3) Университетті өз еркімен қайта күру немесе тарату;
4) Университеттің жарияланған акцияларының көлемін үлгайту туралы 

шешім кабылдау;
5) Директорлар кеңесінің сандык қүрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, 

мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бүрын тоқтату, сондай- 
ак Директорлар кеңесінің мемлекеттік қызметші болып есептелетін мүшелерін 
коспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін 
сыйакы төлеудің жэне шыгындарын өтеудің мөлшері мен шартын аныктау;

6) Басқарма Басшысы-Ректорды сайлау (тагайындау), оның өкіліттілігін 
айкындау жэне мерзімінен бүрын тоқтату,

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Басқарма Басшысы- 
Ректорға катысты тэртіптік жаза қабылдау;



8) Университетті тексеретін аудиторлық ұйымды анықтау;
9) Университеттің жылдық қаржылық есебін бекіту;

10) бұқаралық ақпарат құралдарының анықтамасын қоса алғанда, 
Үниверситеттің кызметі туралы ақпарат беру тэртібін анықтау;

11) Қазақстан Республикасының «Акционерлік коғамдар туралы» Заңына 
сәйкес оларды сатып алған кезде акциялардың құнын айкындау эдістемесін бекіту 
және оны өзгерту;

12) Университет акцияларының ерікті делистингі туралы шешім кабылдау;
13) Университетке тиісті барлық активтердің жиырма бес жэне одан да көп 

пайызын кұрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) 
аркылы өзге де заңды тұлғаларды кұруға немесе оның кызметіне Университеттің 
катысуы туралы немесе өзге де заңды тұлғалардың катысушылары (акционерлері) 
кұрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

14) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық кұнының жалпы 
мөлшерінің елу жэне одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен 
шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мэміле туралы 
шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы 
мөлшерінің елу жэне одан көп пайызын кұрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам 
сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы 
мумкін) ірі мәмілені коғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы, бұқаралық 
акпарат кұралдарының аныктамасын қоса алғанда, Университеттің қызметі 
т> ралы акпарат беру тэртібін анықтау;

15) Заңнамаға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің ерекше 
кұзыретіне жататын өзге де мәселелер бойынша шешімдерді кабылдау.

43. Жалғыз акционер Университеттің басқа органдарының Университеттің 
ішкі кызметіне катысты мэселелер бойынша кез келген шешімін жоюға құкылы.

44. Жалғыз акционер жыл сайьш каржылық жыл аякталған соң бес ай ішінде 
акционерлердің жылдык жалпы жиналысының кұзыретіне жататьш мэселелер бойынша 
шешім кабылдауы тиіс. Көрсетілген мерзім Университеттің аудитін есептік мерзімде 
аяктау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

45. Қазакстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазакстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мұлік және жекешелендіру 
комитетімен келісілген мэселелерді коспағанда, Жалғыз акционердің құзыретіне 
жататын Қазақстан Республикасының заңнамасында жэне осы Жарғыда 
көзделген мәселелер бойынша шешім Жалғыз акционер дербес кабылдайды 
немесе Жалғыз акционердің лауазымды адамы осындай шешімдер қабылдауға 
кұкылы жэне бұл шешімдер жазбаша түрде ресімделуге жатады.

46. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды 
коспағанда, Жалғыз акционердің қарауына ұсынылған сұрақтар бойынша 
шығыстарды Университет көтереді.

47. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жататын мәселелерді 
Үниверситеттің Баскармасы немесе Директорлар кеңесі эзірлейді.

49. Жалғыз акционердің карауына ұсынылған мэселелерге катысты 
материалдар осы мэселе бойынша дәлелдерге негізделген дұрыс шешім 
кабылдауға кажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс.

49. Университет Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау мәселесіне
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катысты материалдарда үміткерлер туралы мынадай мәліметтер болуы тиіс:
1) тегі, аты, калауы бойынша -  әкесінің аты;
2) білімі туралы мәлімет;
3) соңғы үш жылдағы жүмыс орындары, аткарған қызметі туралы мәлімет;
4) үміткердің біліктілігін, жүмыс өтілін растайтын өзге де мәліметтер.
50. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау туралы мэселе 

койылған жағдайда (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау), материалдарда 
Директорлар кеңесіне үсынылған кандидаттың Жалғыз акционердің өкілі болып 
|табылатынын жэне (немесе) ол Университет Директорлар кеңесінің тэуелсіз 
мүшесі лауазымына үміткер екендігін көрсету керек.

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

51. Директорлар кеңесі, заңнамаға жэне (немесе) осы Жарғыға сэйкес Жалғыз 
:акционердің ерекше күзыретіне жатқызылған мэселелер шешімінен басқа, 
Университет қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

52. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланады:
1) акционерлерден - жеке түлғалар;
2) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға 

үсынылған түлғалардан;
3) Университет акционері болып табылмайтын жэне акционерлердің өкілдері 

ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға үсынылмаған жеке түлғалардан 
сайланады.

53. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны үштен кем болмауы тиіс.
54. Директорлар кеңесіне сайланатын түлғаларға қойылатын талаптар 

Казакстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғысымен бекітіледі.
55. Басқарма төрағасы-Ректордан баска Басқарма мүшелері Директорлар 

кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы-Ректор Директорлар кеңесінің 
төрағасы болып сайланбайды.

56. Директорлар кеңесінің қүрамына мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті 
орган өкілдері жэне Жалғыз акционер, лауазымы бойынша Басқарма төрағасы- 
Ректор, тэуелсіз директорлар кіреді.

57. Егер Қазакстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, 
З'ниверситеттің Директорлар кеңесі күрамына сайланған түлғалар шектелмеген 
мерзімге кайта сайлана береді.

58. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің жаңа 
Директорлар кеңесін сайлау туралы шешімі кабылданғанда токтатылады. Жалғыз 
акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттілігін 
мерзімінен бүрын тоқтатуға күкығы бар. Директорлар кеңесінің мүндай 
мүшесінің өкілеттілігі Жалғыз акционердің өкілеттілігін мерзімінен бүрын 
токтату туралы шешімі қабылдаған уакыттан бастап тоқтатылады.

59. Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін өз еркімен мерзімінен бүрын 
токтатуы үшін Директорлар кеңесіне ол туралы жазбаша хабарландыру береді. 
Директорлар кеңесі аталған хабарландыруды алған мезеттен бастап, сол 
мүшесінің өкілеттігі тоқтатылады.
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60. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімнен бүрын токтатылып. 
Жалғыз акционер шешімімен Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған 
жағдайда, соңғысының өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік 
мерзімімен бірге бір мезгілде тоқтатылады.

61. Университет Директорлар кеңесінің Төрағасы кеңес мүшелері катарынан, 
Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қүпия түрде сайланады.

62. Директорлар кеңесінің төрағасы Қазакстан Республикасының 
заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тэртіпте:

1) Директорлар кеңесінің жүмысын үйымдастырады жэне жүмыс 
пімділігін қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесі отырысын жүргізеді;

2) Унивирситеттің атынан Университеттің Баскарма төрағасы-Ректормен 
шарт жасасады, Директорлар кеңесі шешіміне сэйкес лауазымдык айлықакы 
мөлшерін белгілейді, материалдық жауапкершілік туралы және өзге де шарттарды 
жасасады;

3) Университеттің Корпоративтік хатшысына жэне Ішкі аудит кызметіне 
(өздерінің міндеттерін жэне функцияларын тиісінше жүзеге асыру максатында 
тапсырмалар береді;

4) Қазакстан Республикасының заңнамасында жэне Университеттің 
Жарғысында, ішкі нормативтік күжаттарында белгіленген міндеттерді жэне 
іоункцияларды жүзеге асыру максатында Баскарма төрағасына және Басқарма 
'мүшелеріне тапсырма береді;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына жэне осы Жарғысына, ішкі 
нормативтік күжаттарына сәйкес өзге де функцияларды атқарады.

63. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның міндеттерін 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі 
орындайды.

64. Егер Қазақста.н Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, 
Директорлар кеңесінің ерекше қүзыретіне келесі мэселелер жатады:

1) Университеттің кызметінің басым бағыттарын анықтау жэне 
к ниверситеттің даму стратегиясын немесе Қазакстан Республикасының 
заңнамалык актілерінде көзделген жағдайларда Университеттің даму жоспарын 
(бекіту;

2) Қазакстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды 
коспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру 
І(өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, 
оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім кабылдау;

3) орналастырылған акцияларды немесе баска да бағалы кағаздарды 
Университеттің сатып алуы туралы жэне сатып алу бағасы туралы шешім 
Ікабылдау;

4) Университеттің жылдык каржылык есептілігін алдын ала бекіту;
5) Баскарма төрағасы -  Ректорды коспағанда Баскарма мүшелерінің сандык 

- .рамын, олардың өкілеттік мерзімін белгілеу жэне мүшелерін сайлау, сондай-ак
|олардың өкілеттігін мерзімінен бүрын тоқтату;

6) Баскарма төрағасы -  Ректорды коспағанда Баскарма мүшелерінің
I. луазымдык айлыкакыларының мөлшерін жэне оларға еңбекакы жэне сыйлыкакы 
Ітолеу талаптарын айкындау;
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7) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін аныктау, 
юның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін 
иерзімінен бүрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жүмыс тэртібін аныктау, ішкі 
іудит қызметі жүмыскерлерінің еңбекақы жэне сыйақы мөлшері мен төлеу 
шарттарын;

8) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, 
вкілеттігін мерзімінен бүрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының 
лауазымдық айлықақысы мөлшерін жэне сыйақы төлеу шарттарын белгілеу, оган 
тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдерді қабылдау, Университеттің 
корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту;

9) қаржылық есептілікке аудит жүргізгені үшін аудиторлық үйым 
кызметіне төленетін төлем мөлшерін анықтау, сондай-ақ Университеттің 
акциялары төлеміне берілген немесе ірі мәміле нысанасы болып табылатын 
мүлікті нарықтық бағалаудағы бағалаушының қызметіне төленетін төлем 
мөлшерін анықтау;

10) Университеттің ішкі қызметін реттейтін күжаттарды, оның ішінде 
Директорлар кеңесімен бекітілген ішкі қүжаттардың классификаторына сэйкес
бекіту;

11) Университет филиалдары мен өкілдіктерін қүру, жабу туралы 
ешімдерді қабылдау жэне олар туралы ережелерді бекіту;

12) заңды түлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы 
.зыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау, олардың 

кцияларының он жэне одан көп (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) 
айызы Университетке тиесілі;

13) басқа заңды түлғалар акцияларының он жэне одан көп (жарғылық 
апиталдағы қатысу үлесімен) пайызын Университеттің сатып алуы (иеліктен
ығару) туралы шешім қабылдау;

14) Университеттің міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он 
және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

15) Университет туралы немесе оның қызметі туралы қызметтік, 
коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де қүпияларды қүрайтын ақпаратты 

еныктау;
16) жасасу туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасыына 

сәйкес Университеттің Жалғыз акционері қабылданатын ірі мэмілелерді 
коспағанда, ірі мэмілелер және жасауға коғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы 
ілешімдер қабылдау;

17) Университеттің үйымдастырушылық қүрылымын, штат кестесін жэне 
г:-:ың филиалдарын мен өкілдерін бекіту;

18) Заңнамасымен жэне Университеттін Жарғысымен көзделген, Жалғы 
г<ционерінің айрықша қүзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

65. Директорлар кеңесінің айрықша қүзыретіне жататын мэселелерді шешу 
V. кығы Басқармаға берілмейді.

66. Осы Жаргы бойынша Университеттің Басқармасының күзыретіне 
р^ткызылған мэселелер бойынша шешім қабылдауға Директорлар Кеңесінің 
Ікг* кығы жоқ, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешімдерді 
жд "'ылдауға қүқығы жок.
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67. Директорлар кеңесінің мәжілістері Директорлар кеңесі бекіткен жұмыс 
■чоспарына сәйкес жыл сайын өз құзыретінің мерзімінің басында өткізіледі.

68. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Университет 
Засқармасының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін немесе:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
2) Университеттің ішкі аудит қызметінің;
3) Университеттің аудитін өткізетін аудиторлық ұйымның
4) Жалғыз акционердің талап етуімен шақырылуы мүмкін.
69. Директорлар кеңесі отырысын шақыру талабы Директорлар кеңесінің 

гөрагасына Директорлар кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібін қамтитын 
тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы іске асырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты өткізуден бас тартса, бастамашы 
аталған талаптармен Басқармаға жүгінуге кұқылы. Ал Басқарма Директорлар 
кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесі отырысын шақыру талабы түскен күннен бастап

Е^нтізбелік он бес күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе 
асқармамен шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысына аталған талаптарды ұсынған тұлға 
міндетті түрде қатысады.

70. Директорлар кеңесі отырысының жазбаша хабарламасы күн тәртібіндегі 
мәселелер туралы материалдарды қоса бере отырып, жиналыс өткізілгенге дейін 
жеті күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
жіберіледі. Егер Директорлар кеңесінің мэжілісі шұғыл түрде шақырылса, 
хабарлама отырыстың күн тэртібіне енгізілген барлық материалдармен бірге 
отырыс өткізілгенге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей Директорлар 
кенесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс. Ерекше жағдайларда, Директорлар кеңесі 
Терағасының шешімі бойынша материалдар жиналыст болатын күнінен бір 
жүмыс күн бұрын жіберілуі мүмкін.

71. Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламада отырыс 
еткізілетін күні, уақыты жэне орны, оның күн тэртібі болуы тиіс, сондай-ақ ашық 
сы ры с өткізілсе, отырысқа қатыса алмаған жағдайда күн тэртібі бойынша 
жазбаша хабарландыру жіберіп, дауыс беру мүмкіндігі туралы Директорлар 
кенесі мүшесіне түсіндіру мәтіні де жазылады.

72. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі өзі отырысқа қатыса алмаса, 
Д -ректорлар кеңесінің мүшесінің күн тэртібіндегі мэселелер бойынша өз пікірін 
ж -збаша білдіруге құқыгы бар, Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар 
ік енесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға 
V нлетті.

73. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің жазбаша пікірін Директорлар кеңесі 
сы ры сы н өткізгенге дейін кем дегенде 1 (бір) жұмыс күні калғанда ұсынуы
іерек.

74. Директорлар кеңесіне төрағалық етуші отырысқа катыспаған 
.. гекторлар кеңесі мүшелерінің ұсынылған жазбаша пікірлерін Директорлар 
»е :есі отырысында осы пікірлерге қатысты күн тәртібіндегі мэселелер бойынша 
е . ыс беру басталғанға дейін жариялауы керек.

75. Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум -  Директорлар кеңесі
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кіүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс жэне Директорлар кеңесі 
ютырысына келмеген, бірақ қаралатын мэселелерді талқылауға жэне дауыс беруге 
ітехникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция, телефон аркылы 
{конференц-байланыс режимінде) қолданып, пікірін ұсынған немесе жазбаша 
Ігүрде дауыс берген мүшелерін есепке ала отырып, анықталуы мүмкін.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта көрсетілген 
(кворумға жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына 
Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені 
шығаруы керек. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционердің 
карауына осындай мәселені шығару туралы шешімді қабылдауға күқылы.

76. Директорлар Кеңесінің эрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер Қазақстан 
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында жэне Осы Жарғыда 

ібасқаша көзделмесе, Директорлар Кеңесінің шешімі Директорлар Кеңесі 
(отырысына қатысып отырған мүшелердің басым дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе 
Директорлар кеңесі отырысында төрағалық ететін түлғаның даусы шешуші болып 
табылады.

Университеттің Директорлар кеңесіне қатыспаған Қазақстан 
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында осы Жарғыда 
бекітілген тәртіпті бүзып, қабылданған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар 
ікеңесінің мүшесі сот тәртібімен шешімге қарсы болуға қүқылы.

Директорлар Кеңесі жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға 
күқығы бар, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

77. Директорлар кеңесінің ашық тэртіппен өткізілген отырысында 
кабылданған шешімдер хаттама түрінде ресімделеді. Хаттама отырыс өткен 
күннен бастап үш күннен кешіктірілмей ресімделеді және хаттамаға Директорлар 
кеңесінің Төрағасы немесе отырыста төрағалық еткен түлға жэне Корпоративтік 
хатшы қол қоюы тиіс және сондай-ақ ол мына мәліметтерді қамтиды:

1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;
2) отырысты өткізу күні, уақыты мен орны;
3) отырыска қатысқан түлғалар туралы мәлімет;
4) отырыстың күн тэртібі;
5) дауыс беруге қойылған мәселелер жэне олар бойынша Директорлар 

кеңесінің эрбір мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір 
мәселе бойынша дауыс беру нэтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.
78. Сырттай дауыс беру үшін Директорлар кеңесінің отырысы өткізілмейді.
79. Сырттай дауыс беру аркылы өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысы 

I -уралы жазбаша хабарламаға қоса сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер
беріледі, ол бірыңғай формада Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне 
беріледі.

80. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерінде қамтылуы тиіс:
1) Университет Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
2) қол қойылған бюллетеньді тапсырған датасы;
3) отырысының күн тәртібі;
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4) дауыс беруге қойылған мәселелер және дауыстардың варианттары;
5) өзге де мәліметтер.
81. Сырттай дауыс беру бюллетеньдері Директорлар кеңесінің отырысы 

өткізілгенге дейінгі 1 (бір күнтізбелік) күннен кешіктірілмей Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне үсынылуы керек.

82. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде 
алынған бюллетеньдердің кворумы болған жағдайда ғана қабылданган деп 
танылады. Директорлар кеңесінің

сырттай отырысының шешімі жазбаша ресімделуі тиіс жэне оған 
Директорлар кеңесінің төрағасы жэне Корпоративтік хатшы қол қоюы қажет. 
Сырттай дауыс беру бюллетендерінде келесілер қамтылуы тиіс:

1) басқарманың толық атауы жэне орналасқан жері;
2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің накты күні;
4) отырысының өткізілетін күні не отырысты өткізбей, сырттай дауыс 

берілетін дауыстар есептелетін күн;
5) күн тэртібі;
6) дауыс берілетін мэселелердің түжырымдалуы;
7) жиналысың күн тэртібіндегі эрбір мәселе бойынша дауыс берудің 

жақтайды», «карсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нүсқалары;
8) күн тәртібіндегі эрбір мэселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) 

тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.
Шешімді ресімдеу күнінен бастап жиырма күн ішінде шешім Директорлар 

кеңесі мүшелеріне жіберілуі тиіс жэне оны кабылдауға негіз болган 
бюллетеньдердің көшірмелері қоса жіберіледі.

83. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданган Директорлар кеңесінің 
чаттамалары, сондай-ак қол қойылған бюллетеньдер Университете сақталады.

84. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша 
Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын, сырттай дауыс беру аркылы 
кабылданған шешімдерді танысуы үшін беруі керек және (немесе) өзінің қолын 
койып, Университеттің мөрімен куәландырып, хаттамадан үзінді-көшірмені жэне 
шешімдерді беруі керек.

10. БАСҚАРМА

85. Университеттің агымдағы қызметін басқаруды Баскарма жүзеге асырады. 
Басқарманы Басқарма Төрағасы -  Ректор баскарады.

86. Баскарма Төрағасы - Ректор лауазымына Жалғыз акционерімен 
:ағайындалады (сайланады).

87. Басқарманың мүшелері Университеттің акционері болып табылмайтын, 
б ниверситеттің қызметкерлері болуы мүмкін.

88. Басқарма кемінде үш адамнан қүрылуы тиіс.
89. Басқарма заңнамамен және Жарғымен Университеттің баска 

органдарының жэне оның лауазымды түлғаларының қүзыретіне жаткызылмаған 
кез-келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға қүқылы, сонын ішінде:
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1) заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіпте Университ атынан 
жасалатын мәмілелер бойынша Университ міндеттерінің орындалуын қамтамасыз 
етеді;

2) Директорлар Кеңесі бекіткен штат санын есепке алып, Университ, оның 
филиалдары мен өкілеттіктерінің штат кестесін және ұйымдық құрылымын 
бекітеді;

3) Университтің қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын 
кұжаттарды Директорлар кеңесі бекіткен классификаторға сәйкес бекітеді;

4) Университтің жекеменшік капиталы мөлшерінің он пайызына дейін 
кұрайтын сомага Университтің міндеттерін көбейту туралы шешімді қабылдайды;

5) Университтің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер 
кабылдайды;

6) Университтің тауар белгісін және Университтің өзге де корпоративтік 
сәйкестендіру құралдарын бекітеді;

7) акцияларының (жаргылық капиталдагы қатысу үлесінің) он және одан да 
көп пайызы Университетке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің
катысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет 

мэселелері бойынша шешімдер қабылдау;
8) ішкі бақылау саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;
9) Университтің стратегиялық багыттарын әзірлеу;
10)Жалгыз акционердің жэне Директорлар кеңесінің ерекше кұзыретіне 

жаткызылмаган басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдайды.
90. Басқарма Жалгыз акционердің жэне Директорлар кеңесінің шешімдерін 

орындауға міндетті.
91. Басқарма төрагасы -  Ректордың атқарушы орган басшысының немесе 

аткарушы орган функцияларын жеке дара атқаратын тұлға, баска заңды тұлга 
лауазымын атқаруга құқыгы жоқ. Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінін 
гұксаты болган жагдайда гана, басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы..

92. Егер Басқарма мүшесі Университтің мэмілені жасауына мүдделі болган 
жагдайда, ол заңнамада көзделген ақпаратты Басқарманың жэне Директорлар 
кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

93. Басқарма Төрағасы - Ректор Жалгыз акционердің жэне Директорлар 
кеңесінің шешімдерін орындайды қолданыстагы заңнамаға және Университет 
Жаргысына жатпайтын, университеттің басқа органдарының жэне лауазымды 
тұлғаларының құзыретіне кірмейтін Университет кызметінің кез-келген 
мэселелері бойынша шешім қабылдауға құкылы.

94. Басқарма төрағасы -  Ректор Университтің қаржылық-шаруашылық 
кызметіне, мүліктің сақталуына, Университте сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті ұйымдастыруга жеке жауапкершілікте болады.

95. Баскарма төрағасы-Ректор осы Жарғыда белгіленген тэртіпте:
1) Басқарманы басқарады;
2) Жалгыз акционердің, Директорлар кеңесінің жэне Университ 

Басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
3) Университтің үшінші тұлгалармен карым-катынасында, Университ 

атынан сенімхатсыз жұмыс жасайды;
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4) Университтің атынан үшінші түлғалармен қарым-қатынас жасау үшін 
сенімхат береді;

5) Университ қызметкерлерін қызметке қабылдау, басқа қызметке ауыстыру 
және қызметтен босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының 
•'Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген жагдайларды коспағанда), 
оларга көтермелеу шараларын қолданады жэне тэртіптік жаза қолданады, 
Университтің штаттық кестесіне сэйкес лауазымдық айлықакы жэне айлықақыға 
лербес үстеме мөлшерін белгілейді, Басқарма және Ішкі аудит қызметі қүрамына 
кіретін қызметкерлерді қоспағанда, олардың сыйакы мөлшерін анықтайды;

6) шарттарды жасасады және Жалгыз акционердің, Директорлар кеңесінің 
күзыретіне жатпайтын өзге де мәмілелерді жасасады;

7) өзі болмаған жагдайда өзінің міндеттемелерін орындауды Баскарма 
мүшесінің біреуіне жүктейді;

8) Басқарма мүшелерінің және Университтің басқа қызметкерлері арасында 
- ііндеттерін, сондай-ақ өкілеттік аясы мен жауапкершілікті бөледі;

9) заңнамага сэйкес Директорлар кеңесі алдында есеп береді;
10) Университтің банк шотын және басқа да шоттарын ашады;
11) өз қүзыреті шегінде бүйрықтар, өкімдер шыгарады;
12)Басқарма отырысын өзінің бастамасымен немесе Басқарма мүшесінің 

әтінішімен шақырады;
13) Директорлар кеңесі бекіткен классификаторга сэйкес ішкі күжаттарды 

бекітеді;
14)Басқарма хатшысының функцияларын Университ қызметкерлерінің 

Зіреуіне жүктейді;
15) Университтің Даму жоспарын әзірлеуді, сонымен катар Университтің 

шкі нормативтік кұжаттарына сәйкес оларды жүзеге асыру (орындау) туралы 
есептерді эзірлеуді қамтамасыз етеді;

16) Университтің агымдагы жэне перспективалық жоспарларының 
фындалуын камтамасыз етеді;

17)Университ филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тагайындайды 
кәне оларды қызметтен босатады;

18) Университтің жү:мыс режимін белгілейді;
19)Жалгыз акционердің және Директорлар кеңесінің, сондай-ақ Университ 

Баскармасының ерекше қүзыретіне жатпайтын міндеттерді орындауга қажетті 
Үниверситтің ағымдагы қызметіне катысты барлык мэселелер бойынша шешім 
кабылдайды.

96. Басқарма мүшелері залалдың алдын алу үшін, Университ қызметін 
штайландыру үшін Басқарма отырысын шақыруга бастамашылық жасап, 
Баскарма Төрагасы -  Ректорды ақпараттандыру жолымен немесе басқа да 
колжетімді тәсілмен кажетті шараларды қолдануга міндетті. Басқарма мүшелері 
Баскарма Төрагасы -  Ректорды өздері жетекшілік ететін істер ахуалы туралы 
хабардар етеді.
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97. Университеттің Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен 
Университет қызметін жетілдіру мақсатында Университеттің қаржы- 
шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау саласын, рискілерді басқару 
жэне консультация беру жүйесін бағалауды жүзеге асыру мақсатында қүрылады.

98. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады жэне оның 
алдында өз қызметі туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен 
функциялары, қүқығы, жауапкершілігі жэне жүмыс тэртібі Директорлар кеңесі 
бекіткен Ішкі аудит кызметі туралы ережемен айқындалады.

99. Ішкі аудит кызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесіне және 
Баскармаға сайлана алмайды.

100. Университетпен Ішкі аудит кызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек 
катынастары Қазақстан Республикасының заңнамаларымен, осы Жарғымен 
реттеледі.

12. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

101. Корпоративтік хатшы:
1) өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын жэне ішкі 

нормативтік қүжаттарды сақтауға;
2) өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, 

Жалғыз акционердің жэне Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алуға;
3) Директорлар кеңесі төрағасының тапсырмаларын орындауға;
4) Директорлар кеңесінің талап етуі бойынша өз қызметі туралы есеп беруге;
5) Директорлар кеңесі мүшелерін кызметке кірісуіне қолдау көрсетуге;
6) Директорлар кеңесіне колданыстағы заңнама нормаларына, акционер 

күқыктарына кауіп туындататын жағдайлардың, сондай-ак корпоративтік 
шиеленістердің туындағаны туралы ақпарат беруге міндетті.

102. Корпоративтік хатшының функциялары, қүкықтары мен міндеттері 
Директорлар кеңесі бекіткен Корпоративтік басқару кодексімен жэне 
Корпоративтік хатшы туралы ережемен анықталады.

13. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

ЮЗ.Университеттің лауазымды түлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері 
жэне Баскарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды жэне Университет пен 
Жалғыз акционердің мүдделеріне барынша сай келетін тэсілдерді колданады;

2) Университеттің мүлкін Университеттің Жарғысына, Жалғыз акционер 
мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы максатта, сондай-ақ жеке 
мақсатта пайдаланбауы немесе пайдаланылуына жол бермеуі керек жэне өзінің 
үлестес түлғаларымен мэміле жасасу барысында теріс пайдаланбауы тиіс;

3) бухгалтерлік есептің жэне қаржылық есептілік жүйелерінің түтастығын, 
сондай-ақ тәуелсіз аудит өткізуді камтамасыз етуге міндетті;

4) заңнама талаптарына сәйкес, Университеттің кызметі туралы акпаратты 
ашу жэне үсыну жүмысын бақылайды;
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5) Университет қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сактауға 
міндетті, егер Университеттің ішкі құжаттарында басқаша көрсетілмесе, 
Үниверситетте өз қызметін тоқтатқан уақыттан бастап үш жылға дейін оның 
-іүпиялылығын сақтауға міндетті.

104. Жалғыз акционердің шешімімен Университет немесе Жалғыз акционер 
ез атынан, Университеттің лауазымды түлғасына жэне (немесе) үшінші түлғаға, 
егер осындай мэмілені жасасу жэне (немесе) жүзеге асыру кезінде 
Үниверситеттің осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші түлғамен келісім 
мегізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Университеттің жарғысы мен 
шкі қүжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бүза отырып әрекет 

етсе, Университет осы үшінші түлғамен жасаған шарт нәтижесінде 
Университетке келтірілген залалдарды өтеуі туралы талап-арызбен сотка 
-күгінуге қүқылы. Бүл жағдайда аталган үшінші түлға жэне Университеттің 
іауазымды түлғасы осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер 
ғетінде эрекет етеді.

105. Жалғыз акңионер Университеттің лауазымды түлғаларының келтірген 
залалдарды Университетке өтеуі жэне ірі мәмілелер жэне (немесе) мүдделілік 
болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға 
үсыныстар) кабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Университеттің 
лауазымды түлғаларының жэне (немесе) олардың үлестес түлғаларының 
3'ниверситетке қайтаруы туралы талаппен сот органдарына жүгінер алдында 
Директорлар кеңесі төрағасына хабарлауы тиіс:

Директорлар кеңесінің төрағасы жоғарыда көрсетілген өтініш келіп түскен 
күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар 
кеңесінің отырысын өткізуге шакыруға міндетті.

Жалғыз акционердің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі 
отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның назарына 
жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны 
осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Жалғыз акционер өз атынан аталған 
мәселе бойынша директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш 
жасағанын растайтын күжаттар болған кезде Университет мүдделерін корғау 
. шін талап-арызбен сотқа жүгінуге күқылы.

106. Мэміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде 
Үниверситетке залалдар келтірілген мэміле жасасуды үсынған лауазымды 
түлғаны қоспағанда, Университеттің лауазымды түлғалары, егер Университеттің 
органы қабылдаған, Университетке не акционерге залалдар келтіруге әкеп 
соктырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дэлелді себептермен дауыс беруге 
катыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды адамның Университет лауазымды адамдары қызметінің 
Казақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында 
белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) 
акпарат негізінде тиісінше әрекет еткені жэне мүндай шешім Университет 
мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дэлелденген болса, ол 
коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нэтижесінде туындаған залалдарды 
өтеуден босатылады.

107. Егер Университеттің қаржылық есептілігі Университеттің қаржылык
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жағдайын теріс көрсетсе, сол каржылык есепке кол қойған Уннверснтеттің 
лауазымды тұлғалары, осының нэтижесінде материалдық залал келтірілген 

шінші тұлғалар алдында жауапты болады.

14.УНИВЕРСТЕТКЕ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ШЫҒАРУ ТӘРТІБІ

108. Университеттің білім беру қызметін іске асыру құқығы мемлекеттік 
лицензия алған уақыттан басталады жэне оның мерзімі аякталған сэттен бастап, 
Казақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тэртіпте кері қайтарылған 
іемесе жарамсыз деп танылған сәттен бастап токтатылады.

109. Университетке орташа жалпы (жалпы орташа), бастауыш кәсіби 
і техникалық жэне кәсіби), орташа кәсіби жэне жоғары білімі бар Қазақстан 
Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар 
-;абылданады.

110. Шетел азаматтары жэне азаматтығы жок тұлғалар, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
'екіткен халықаралык шарттарда бекітілген тэртіпте оқуға қабылданады.

111. Университет білім алушыларды қабылдау барысында өзін жэне оның 
.:та-анасын немесе басқа заңды өкілдерін Университет Жарғысымен, білім беру 
кызметін жүргізуге қүкық беретін лицензиямен жэне оқу-тэрбие үрдісін 
уйымдастыру мен қабылдау тәртібін айқындайтын басқа күжаттармен 
таныстыруға міндетті.

112. Университетке түсушілердің қүжаттарын қабылдауды үйымдастыру 
жэне азаматтарды оқуға қабылдау үшін қабылдау комиссиясы үйымдастырылады.

113. Окытудың барлық нысандары бойынша студенттер контингентін 
калыптастыру қабылдау комиссиясының негізгі міндетті болып табылады.

114. Университет денсаулық сақтау мен білім берудің тиісті саланың 
>әкілетті органына студенттерді кабылдау барысы жэне білім беру саласынын 
тиісті саланың уэкілетті органымен бекітілген мерзімі мен формасы бойынша 
кабылдау туралы корытынды есептілік жөнінде акпаратты үсынады.

115. Окуға түскен түлғалармен Университет білім беру саласының тиісті 
саланың уәкілетті органымен үлгілік нүсқасы бекітілген шартты рәсімдейді.

116. Университет пен білім алушының, оның ата-анасы мен басқа заңды 
өкілдерінің қарым-қатынасы білім беру қызметін жүзеге асыруына байланысты 
білім беру қызметін көрсету шартымен реттеледі.

117. Білім алушылар Университеттен келесі негіздер бойынша шыгарылуы 
мүмкін:

1) өз еркімен;
2) қазаға үшырауына байланысты, сондай-ақ сот шешімі бойынша 

хабарсыз жоқ болуы, қазаға үшырауы мойындалган жағдайда;
3) оқуын одан эрі жалғастыру үшін басқа білім беру мекемесіне ауысуына 

байланысты;
4) орынсыз себеппен бекітілген мерзімде оқу жоспарын орындамаганы 

немесе мемлекеттік қорындылау аттестациясында канагаттанарлыксыз бага 
алганы үшін;
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5) Университет Жарғысымен, Ішкі тәртіп Ережелерімен жэне Университет 
катақханасында тұру Ережесімен қарастырылған студенттік міндеттерін 
'іржолғы өрескел орындамағаны үшін;

6) бүзушыға бүрын тэртіпке келтіру шарасы қолданылған жағдайда 
Университет Жарғысымен, Ішкі тэртіп Ережелерімен және Университет 
- лтақханасында түру Ережесімен қарастырылған міндеттерді жүйелі бүзғаны 
шін;

7) оқуды жалғастыру мүмкіндігінен айыратын, білім алушы бас 
'остандығынан айрылуы немесе басқа жазаға тартылғаны туралы Сот үкімі заңды

шіне енген жағдайда,
8) білім алу келісім-шартында қарастырылған шарттарды бүзғаны үшін;
9) Университетке түсу мен оқуға байланысты білім алушы жасанды

■ ужаттар тапсыруы немесе жалған ақпарат үсынуына байланысты;
10) білім алушының әректі Университеттің іскерлік мәртебесі мен атағына 

-ускан келтіретін жағдайда;
11) академиялық демалыстан шыкпауына байланысты;
12) Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған баска да 

:егіздер бойынша.
118. Білім алушыларды оқудан шығару деканның үсынуы бойынша 

• ниверситет ректорының бүйрығымен орындалады.
Білім алушы Университеттен шығарылған жағдайда, кету қағазы

■ 'лтырылғаннан кейін оған жеке ісіндегі білімі туралы қүжаттың түпнұсқасы мен 
':лім алушының калауы бойынша бекітілген формадағы академиялык анықтама 
'еріледі.

119. Университетте білім беру мемлекеттік жалпы міндетті білім беру 
-тандарттарына сэйкес мемлекеттік, орыс жэне ағылшын тілдерінде жүзеге 
лсырылады.

15.БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ ҮРДІСІН ҮЙЫМДАСТЫРУ

120. Университетте білім беру мазмүны оқу бағдарламаларының негізгі 
лазмұнын, студенттердің оқу жүктемесінің жоғары көлемін, сондай-ак 
оамандардарды дайындау деңгейінің талаптарын айқындайтын жоғары білім 
кәне үлгілі оқу бағдарламаларының мемлекеттік жалпы білім беру 
с: андарттарында бекітілген талаптарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін білім 
'>еру қызметінің жинағын үсынады.

Университет үлгілі оқу бағдарламалары негізінде оқу жоспарлалары мен 
'ағдарламаларын дайындайды жэне бекітеді, соның ішінде бүрынғы дайындығы 
:ен ерекшелігін ескере отырып, жеке тұлғаларға білім беру үшін.

121. Университет оқу сабақтарының басқа түрлерін жүргізе алады. 
\ \  диториялық сабак түрлері үшін үзақтығы 50 минуттан кем емес академиялық 
акыт бекітіледі.

122. Оку сабактарының үйымдастыру максатында факультет деканының 
жімі бойынша тілдік бөлімдері және мамандық профилінімен академиялық 
оптар үйымдастырылады.

123. Университет студенттердің білімін ағымдағы қадағалаудың нақты
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‘Күйесін бекітуге жэне анықтауға құқылы.
124. Университет гуманистік сипаттағы білімді, жалпы адами 

'.ундылықтардың мэнінен алынған тәрбие тапсырмаларын студенттен мен
кытушылардың оқу, ғылыми, шығармашылық, өндірістік және коғамдык

• ызметімен бірге жүзеге асырады.

16.БІЛІМДІ ҚАДАҒАЛУ ЖҮЙЕСІ

125. Студенттердің білімі, икемділігі мен дағдылары Қазақстан 
^еспубликасының білім және ғылым Министірлігінің бұйрықтары мен 
Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарттарына сәйкес анықталады.

126. Университет білім алушыларға Мемлекеттік жалпы міндетті білім 
-:андарттары бойынша оқу-кәсіптік багдарламаларды меңгеру үшін барлық
• ажетті жагдайларды жасайды.

127. Барлық курсттардағы (шығарылым курсынан баска) оқу жылының 
^зактығы Университет ректорымен бекітілген Университеттің оку жүмыс 
коспарымен айкындалады.

Оқу жылы 1 қыркүйекте басталады жэне жүмыс оку жоспарына сәйкес 
д?кталады.

Университетте негізгі оқу сабақтарының келесі турлері бекітіледі: лекциялар, 
'әжірбиелік, семинарлар, тэжірбиелік сабақтар, зертханалық жүмыстар,
• онсультациялар, коллоквиумдар, студенттердің өздік жүмыстары, оқытушының 
- етекшілігімен студенттің өздік жүмыстары, тәжірбие, бақылау жүмыстары, 
. денттермен жеке сабақтар, Студенттердің аудиториялық жэне аудиториядан 
тыс өздік жүмыстары, консультациялар мен сабақтың басқа түрлері.

Оку апталарының саны, тәжірбие мен демалыстың үзақтығы мамандық 
'агдарламаларына байланысты жэне Университеттің жүмыс оқу жоспары мен 
Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарттарына сәйкес айқындалады.

Университетте қолданылатын жоғарғы оку орнынан кейінгі білім 
оағдарламасы жоғары білімі бар азаматтарға өзінің ғылыми, педагогикалық жэне 
гэсіби біліктілігін көтеруге мүмкіндік береді.

Университет бастапқы, іздестіру жэне қосымша ғылыми, сондай-ақ 
методикалык зерттеу жүргізеді.

Университет ғылыми зерттеулерін, оку жэне эдістемелік жүмыстарды 
колданыстағы нормативтік қүқықтық актілерге сэйкес жэне заңнамаға сәйкес 
жүргізеді.

128. Университеттің жоғары кэсіби білімнің мемлекеттік жалпы міндетті 
стандартарын орындау мен білім беру қызметін лицензиялау барысында 
көрсетілетін біліктілік талаптарын сақтауды мемлекеттік бақылаудың негізгі 
формасы болып мемлекеттік аттестация мен білім беру кызметіне құкык беру 
болып табылады.
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129. Университетте білім алушылардың құқықтары мен міндеттері 
колданыстағы заңнамамен, осы Жарғымен, Университеттің ішкі тәртіп 
ережелерімен жэне білім беру қызметтерін ұсыну туралы шартпен айқындалады.

130. Университет қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері еңбек 
заңнамасымен, осы Жарғымен, Университеттің ішкі тэртіп ережелерімен, сондай- 
ак ұжымдық жэне еңбек шарттарының талаптарымен регламенттеледі.

131. Университетте білім алушылар:
1) білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес 

сапалы білім алуға;
2) Университеттің Ғылыми кеңесінің шешімімен жеке оқу жоспарлары, білім 

Зерудің қысқартылған оку бағдарламалары бойынша білім берудің мемлекеттік 
калпыға міндетті стандарттары шеңберінде оқуға;

3) оқу жоспарларына сэйкес баламалы курстар таңдауға;
4) өзінің бейімділігі мен қажеттіліктеріне сәйкес, білім жэне қосымша білім 

Зеру қызметтерін ақылы негізде алуға;
5) Университетті басқаруға қатысуға;
6) оқу орнына қайта қабылдануға жэне бір оқу орнынан басқасына, бір 

чамандықтан екіншісіне немесе оқудың бір нысанынан екіншісіне ауысуға;
7) Университеттегі ақпараттық ресурстарды ақысыз пайдалануға, Қазақстан 

Республикасы Үкіметімен белгіленген тәртіппен оқулықтар, оқу-эдістемелік 
-:ешендермен және оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілуіне;

8) спорт, оқу, акт залдарын, кітапхананы ақысыз пайдалануға;
9) өзінің пікірі мен сенімдерін еркін білдіруге;
10) өзінің адамдық қадір-қасиетінің құрметтелуіне;
11) оқудағы, ғылыми және шығармашылық қызметтегі табыстары үшін 

көтермеленуге жэне сыйақы алуға;
12) бүкіл оқу кезеңінің шығыстарын алдын ала төлеуге, бұл ретте шарт 

чгомасы оку мерзімі аяқталғанға дейін өзгермейді;
13) окудан бос уақытта оқуды жұмыспен ұштастыруға;
14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, эскери қызметін 

-:ейінге қалдыруға құқығы бар.
132. Медициналық көрсетілімдер бойынша жэне өзге де ерекше жағдайларда 

білім алушыға академиялық демалыс беріле алады.
133. Университетте білім алушылар міндетті:
1)Таңдаған мамандығы бойынша теориялық білімді, тәжірбиелік 

лағдыларды жаңа әдістерді меңгеруге;
2) белгіленген мерзімде оқу жоспарлары мен оқыту бағдарламаларын 

орындауға;
3) өздерінің денсаулығын күтуге, рухани және дене бітімін өздігінен 

кетілдіруге ұмтылуға;
4) амбулаториялық немесе стационарлық ем қабылдау кезінде, растайтын 

-лркаттарды кейінгі ұсынумен Университетке жазбаша нысанда хабарлауға;
5) осы Жарғының талаптары мен Университеттің ішкі тәртіп ережелерін 

сактауға;
6) эскери есепке тұру ережелерін сақтауға;



7) Университеттің оқытушыларына, кызметкерлері мен білім алушыларына 
кұрметпен жэне сыпайы қарауға;

8) Университет мүлкіне үкыптылықпен карауға.
134. Міндеттер орындалмаған кезде студенттерді тэртіпке салу, тіпті 

Университеттен шығаруға дейінгі шаралар қолданылуы мүмкін.
135. Университет мемлекеттік тапсырыс бойынша бітірген күндізгі бөлімнің 

бітірушілерін жұмысқа орналастыруға жәрдем көрсетеді.
136. Заңды түлғалармен шарттар негізінде Университетте даярланған 

бітірушілер келісім-шарт талаптарына сэйкес жүмысқа жіберіледі.
137. Білім алушылардың кұкықтары мен міндеттері келісім-шарт 

талаптарымен де регламенттелуі мүмкін.
138.Университеттің профессорлық-окытушылық қүрамы мен ғылыми 

кызметкерлерінің:
1) кәсіби қызмет үшін жағдайлармен қамтамасыз етілуге;
2) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттардың талабын сактау шарты 

барысында бағдарламалар мен бекітілген оку жоспары бойынша жоғары сапалы 
оку үрдісін камтамасыз ету жэне педагогтың жеке ерекшелітеріне неғүрлым 
толык жауап беретін оқу формасы мен әдістерін еркін таңдауға,

3) бекітілген тәртіпте біліктілігін көтеруге;
4) Университет пен факультеттің ОҚу кеңесіне таңдау жасауға жэне 

таңдалуға;
5) Университеттің, факультеттің және өзін-өзі басқарудың баска 

органдарының оқу кеңесінің жиналыстарында оқу, әдістемелік, ғылыми, 
шығармашылық жэне өндірістік қызметтің маңызды сүрақтарын талқылауға 
катысуға;

6) бекітілген тәртіпте халыкаралык және республикалық ғылыми, әдістемелік 
сьездерге, конференцияларға, кеңестер катысуға;

7) Педагогикалық және ғылыми қызметтегі жетістіктері үшін материалдық 
сыиақы алу мен моралдык мадақталуға, төсбелгілер мен медальдармен 
марапатталуға, күрмет атақтарын алуға;

8) Өзінің кәсіби ар-намысын қорғауға;
9) Университет экімшілігінің бүйрығы мен өкімін бекітілген заңды тэртіпте 

шағымдануға қүкығы бар.
139. Университеттің профессорлық-окытушылық жэне ғылыми кұрамы:

1) педагогикалык жэне ғылми үрдістердің жоғары нәтижелілгін, қамтамасыз 
етуге, білім алушылардың дербестігін, ынтасын, жеке жэне шығармашылык 
кабілеттерін дамытуға, білім алушылардың мемлекеттік стандарттан төмен емес 
білім алуын кол жеткізу;

2) білім мазмүнында жоғары ғылыми деңгей камтамасыз ететін ғылыми 
зерттеулер жүргізуге, оған білім алушыларды белсенді қатыстыруға

3) өзінің біліктілігін көтеруге;
4) Білім алушылардың оқуы мен тәрбиесін жоғары кэсіби деңгеййде 

жүргізуге, үлттық, жалпы адамгершілік, рухани-өнегелік қүндылықтарды 
күрметтеуге тэрбиелеу;

5) Педагогикалык эдеп нормаларымен Университеттің еңбек тэртібі 
Ережелері мен Жарғысын, қүзыреті шегінде заңды жэне заңды қүқылы актілерді
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сақтауға міндетті;
140. Ата-аналар жэне білім алушылардың өзге де заңды өкілдері 

Университеттен олардың оку үлгерімі, тэртібі жэне оку жағдайларына катысты 
ақпаратты алуга кұкылы.

18.АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУДІҢ ТІЗІМІ МЕН ТӘРТІБІ

141. Университет бюджет қаражаты есебінен білім алушыларга акысыз білім 
беру кызметтерін үсынумен катар, «Білім туралы» Қазакстан Республикасының 
Заңына сэйкес ақылы білім беру кызметтерін көрсетеді.

142. Университет денсаулык сактау саласындагы акылы кызметтерді «Халык 
денсаулыгы жэне денсаулык сактау жүйесі туралы» Қазакстан Республикасының 
Кодексіне сэйкес көрсетеді.

143. Акылы білім беру қызметтерін іске асыруга байланысты, Университет 
пен білім алушының, оның ата-аналары мен өзге де заңды өкілдерінің өзара 
карым-катынастары білім беру деңгейін, оқу мерзімін, оқуга төленетін акы 
мөлшерін, өзге де жағдайларды айкындайтын, ақылы негізде тауарларды 
(аткарылган жүмыстар мен көрсетілген кызметтерді) үсынуга арналған шартпен 
реттеледі.

144. Акылы білім беру кызметтерін үсыну тізбесі осы Жаргының 
3-бөлімінің 13-тармагында аныкталады.

19. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК,
ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ

145. Университеттің бухгалтерлік есебін жүргізу мен каржылык есептілігін 
жасау тэртібі Қазакстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылык 
есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

Жылдык каржылык есептілік Жалгыз акционердің карауына берілгенге дейін отыз 
күнтізбелік күн бұрын алдын ала бекіту үшін Директорлар кеңесіне берілуі тиіс. 
3’ниверситеттің жылдық қаржылық есептілігін соңгы толық бекіту туралы шешімді 
Жалгыз акционер кабылдайды.

146. Жалгыз аішионер жыл сайын каржылык жыл аякталған соң бес ай ішінде 
акционерлердің жьшдык жалпы жиналысының күзыретіне жататьш мэселелер бойынша 
лешім кабылдауы тиіс. Көрсетілген мерзім Университеттің аудитін есептік мерзімде 
аяктау мүмкіндігі болмаган жағдайда үш айға дейін үзартылган больш есептеледі.

147. Университет шоғырландырылған жылдық каржылық есептілікті, ал 
еншілес үйымы (үйымдары) болмаған жағдайда шогырландырылмаған жылдық 
каржылық есептілікті жэне аудиторлык есепті уэкілетті орган белгілеген
әртіппен жэне мерзімдерде бүкаралык акпарат қүралдарында жыл сайын 
кариялауға міндетті.

148. Қаржылык есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес, 
З’ниверситет мүдделілік танытқан ірі мәмілені жэне (немесе) мәмілені жасау
\ралы ақпарат жылдық қаржылык есептіліктің түсіндірме жазбасында көрініс 

~абады. Сонымен қатар бүл Жалғыз акционерге және инвесторларға хабарланады. 
Чэтижесінде Университет активтері мөлшерінің он жэне одан көп пайызын
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құрайтын сомадағы мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын 
мәміле туралы акпарат мэміле тараптары, мэміле мерзімі жэне шарттары. 
катысуга тартылган тұлғалар үлесінің көлемі және сипаты туралы мәліметті, 
сонымен қатар мэміле туралы өзге де мэліметтерді қамтуы тиіс.

149. Жылдық каржылық есептіліктің дүрыстығын, сонымен катар істердің 
ағымдағы жағдайын тексеру жэне растау үшін Университет жылдық каржылык 
есептіліктің аудитін өткізуге міндетті.

Университеттің каржылық есептілігінің аудиті Директорлар кеңесінің, 
Басқарманың бастамасымен Университеттің есебінен немесе Жалғыз 
акционердің талабы бойынша, оның есебінен өткізілуі мүмкін. Бүл ретте Жалғыз 
акционер аудиторлық үйымды өз бетінше таңдауга күқығы бар.

Егер аудит Жалғыз акционердің талабы бойынша өткізілетін болса, 
Үниверситет аудиторлық үйым сүраған барлык кажетті қүжаттамаларды 
материалдарды) беруге міндетті.

Егер Баскарма Университеттің қаржылық есептілік аудитін өткізуден бас 
тартса, аудит кез келген мүдделі түлғаның талабы бойынша сот шешімімен 
белгіленуі мүмкін.

20. АҚПАРАТТЫ БЕРУ, УНИВЕРСИТЕТ ҚҮЖАТТАРЫ

150. Университет өз қызметі туралы ақпаратты интернет желісіндегі 
Университеттің корпоративтік интернет-ресурсында (түш .гк^ти.к^) 
кариялайды.

Университеттің келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты 
Университет Жалғыз акционердің жэне инвесторлардың назарына жеткізуге 
міндетті:

1) Жалғыз акционер қабылдаған шешімдерді;
2) Директорлар кеңесінің тізімдегі сүрақтар бойынша қабылдаған 

діешімдері Университеттің ішкі қүжаттарына сәйкес мәліметтері Жалғыз 
акционер мен инвесторлар назарына жеткізілуі тиіс;

3) Университеттің акциялары мен басқа бағалы қағаздары шығарылымын, 
З'ниверситеттің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есебін, 
З’ниверситеттің бағалы қағаздарын төлеу қорытындылары туралы есептерін
экілетті органның бекітуі, уәкілетті органның Университеттің бағалы 

кағаздарының күшін жоюы;
4) Университет ірі мәмілелер жасауы және бір мезгілде келесі шарттарға 

сай келетін мәмілелер жасайды: Университеттің уэкілетті органы осындай 
мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге Университет активтерінің 
жалпы қүнының он жэне одан да көп пайызын қүрайтын мүлікті сатып алуға 
немесе сатуға байланысты Университеттің мүддесі бар мэмілелер болып 
табылады;

5) Университет активтерінің бес жэне одан көп пайызын кұрайтын 
сомадағы Университеттің мүлкін кепілге (қайта кепілге салу) беруі;

6) Университеттің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес жэне 
одан көп пайызын қүрайтын мөлшерде Университеттің карыз алуы;
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7) .Университеттің қандай да бір кызмет түрімен айналысуы үш::--: 
лицензияны алуы және Университеттің қандай да бір кызмет түрімен анналыс\ь; 
үшін бұрын алған лицензиясының күшін тоқтата түруы жэне күшін жоюы;

8) Университеттің заңды түлғаны қүруға қатысуы;
9) Университет мүлкіне тыйым салу;

10) төтенше сипаттағы жағдайлардың орнауы, ол жағдайлардың салдарынан 
баланстык бағасы Университет активінің жалпы көлемінің он жэне одан да көп 
лайызын қүрайтын Университет мүлкінің жойылуы;

11) Университеттің және оның лауазымды түлғаларының экімшілік 
жауапкершілікке тартылуы;

12) Университетті күштеп қайта үйымдастыру туралы шешім;
13) корпоративтік дау бойынша сотта іс козғалу;
14) Университеттің осы Жарғысына сәйкес, сондай-ақ Университеттің 

акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Университеттің Жалғыз акционерінің 
жэне инвесторлардың мүдделеріне катысты баска да окиғалар.

151. Корпоративтік окиғалар туралы мәлімет Қазақстан Республикасының 
Акционерлік коғамдар туралы» Заңына жэне осы Жарғысына сәйкес беріледі.

152. Корпоративтік дау бойынша сотта азаматтык іс козғалатындығы туралы 
лкпарат Университетке тиісті сот хабарламасы (шакыру) түскен уакыттан бастап 
жеті жүмыс күні ішінде Жалғыз акционерге берілуі тиіс.

153. Университет қызметтік немесе коммерциялық қүпия мэліметтерді 
білетін Университет қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жасауды камтамасыз 
етеді.

154. Университет кызметіне қатысты қүжаттар Университет қызмет ететін 
мерзім ішінде Университет Басқармасы орналаскан жерде немесе Баскарманың 
шешімі бойынша баска жерде сақталады.

155. Сакталуы тиіс күжаттар:
1) осы Жарғысы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
2) Университеттің белгілі бір қызмет түрімен айналысуға жэне (немесе) 

белгілі эрекетті (операцияларды) жасауға кұкык беретін лицензиялары;
3) Университеттің балансында түрған (болған) мүлікке иелік ету кұкығын 

растайтын күжаттар;
4) Университеттің бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
5) Университеттің бағалы кағаздарының шығарылымын мемлекеттік 

тіркеуді, бағалы кағаздарын жоюды растайтын қүжаттар, сонымен қатар 
б ниверситеттің бағалы қағаздарын үлестіру жэне төлеу қорытындылары туралы 
өкілетті органға үсынылатын есептерін бекіту қүжаттары;

6) Университеттің филиалдары жэне өкілдіктері туралы ережелер;
7) Жалғыз акционердің шешімдері және оларға тиісті материалдар;
8) Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары (сырттай отырыс 

шешімдері) жэне бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз бюллетеньдер), 
Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мэселелер жөніндегі 
материалдар;

9) Баскарма отырысының хаттамалары (шешімдері);
10) Корпоративтік баскару кодексі.
156. Баска да кұжаттар, оның ішінде Университеттің каржылық есептері
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Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ое . 
сақталады.

157. Қазақстан Республикасының «Акционерлік коғам туралы >аннамала 
көзделген, Унивеситет он күн тізбесі ішінде талапты алган күннен бастап жалғыз 
акционердің талабымен күжаттардың кошірмелерімен қамтамасыз ету тніс. 
сондай-ақ қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де күпияны 
күрайтын акпарат беру туралы шектеулерді камтиды.

21. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ФИЛИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТЕРІ

158. Университет өз миссиясын жэне міндеттерін орындау үшін заңдарда 
белгіленген тэртіппен Қазақстан мен баска елдерде филиалдар мен өкілдіктер 
күра алады.

159. Филиал Университеттің барлық функцияларын дербес жүзеге асырады 
(немесе оның бір бөлігін), Өкілдік университеттің мүддесін білдіреді жэне оларды 
корғайды.

160. Филиалдар мен өкілдіктердің жетекшілері Университетте немесе баска 
жогары кәсіптік білім беру мекемесінде оқу-эдістемелік, ғылыми немесе 
үйымдастырушылык жүмыс тәжірибесі бар адамдардан Университеттің Басқарма 
Гөрагасы - Ректор тағайындалады жэне оларға берілген сенімхаттар негізінде 
әрекет етеді.

161. Филиалдар мен өкілдіктердің қүрылуы жэне олардың қызметі ректордың 
усынысы бойынша жэне Директорлар кеңесінің шешімімен тоқтатылады. 
Филиалдар мен өкілдіктердің қүрылуы, кызметі жэне қызметін тоқтату Қазакстан 
Республикасының Азаматтық кодексімен жэне өзге де нормативтік қүкыктык 
актілермен реттеледі.

22. УНИВЕРСИТЕТТІ ҚАЙТА ҮЙЫМДАСТЫРУ

162. Университетті қайта үйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, шығу, кайта 
күру) Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімімен, сондай-ақ Қазакстан 
Республикасының колданыстағы заңнамасында көзделген өзге де негіздер 
бойынша жүзеге асырылады.

163. Университетті қайта үйымдастыруды, егер Қазақстан Республикасының 
заңдарында өзгеше көзделмесе, Жалғыз акционер мемлекеттік мүлік туралы 
> экілетті органмен келісім бойынша жүзеге асырады.

23. УНИВЕРСИТЕТТІ ТАРАТУ

164. Университетті ерікті түрде тарату Қазақстан Республикасының Үкіметі 
ліешімімен қабылданады.

165. Университетті күштеп тарату мәселесі Қазакстан Республикасының 
заңнамасында қарастырылган жағдайда сот тәртібімен шешіледі.

Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше қарастырылмаса, 
3'ниверситетті мәжбүрлі түрде тарату туралы талапты сотқа мүдделі түлғалар бере 
ллады.
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Жалғыз акционердің немесе соттың Университетті тарату туралы шешіміме: 
Гарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы оны тарату кезеңінде Университетті баскар\ өкілеттігіне 
яе болады және Қазакстан Республикасының заңнамасымен аныкталған 
'рекеттерді орындай алады.

Университетті ерікті түрде тараткан кезде тарату комиссиясынын күрамына 
Жалғыз акционердің өкілдері, сонымен катар Жалғыз акционердің шешіміне 
-әйкес өзге де түлғалар кіруі тиіс.

1 бб.Университетті тарату рәсімі және кредиторлар талаптарын 
анағаттандыру тэртібі Қазакстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Университетті тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде 
'рналастырылған акциялары Қазакстан Республикасының заңнамасында 
'елгіленген тәртіпте жойылады.

Таратылатын Университеттің мүліктерін үлестіру Қазақстан 
:3еспубликасының заңнамасына сэйкес жүргізіледі.

24. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

167. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Университет 
Уазақстан Республикасының заңнамасын жэне ішкі нормативтік күжаттарды 
'асшылыкка алады.

168. Осы Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен 
'астап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы 
Қаржы Министрлігі 
мемлекеттік мүлік және 'Г
жекешелендіру комитетінің 
Төрағасы
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