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1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. «Қазақ ұлттық хореография академиясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, 

орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта 

ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді 

айқындайды.  

2. Қоғам «Қазақ ұлттық хореография академиясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамын құру туралы» 2015 жылғы 11 наурыздағы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің № 126 қаулысына сәйкес, жарғылық капиталында 

жүзпайыздық мемлекеттің қатысуымен коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы нысанында құрылған. 

3. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 

жекешелендіру комитеті болып табылады. 

Қоғамның 100% мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану 

құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрлігі болып табылады (Жалғыз акционер). 

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға 

болып табылады, дербес теңгерімі мен банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік 

және мүліктік емес құқықтарды иеленуге және іске асыруға құқылы, жауапты 

болуға, сотта талапкер және жауапкер ретінде болады.  

5. Қоғамның өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі, атауы 

көрсетілген бланкілері мен басқа да деректемелері болады.  

6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, 2001 жылғы 16 қаңтардағы 

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы», 2003 жылғы 13 мамырдағы 

«Акционерлік қоғамдар туралы» (бұдан әрі - «Акционерлік қоғамдар туралы» 

Заң), 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан 

Республикасының заңдарын және Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік-құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады. 

7. «Жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі № 648 Жарлығы 

негізінде Қоғам ерекше мәртебеге ие. 

«Мамандандырылған білім беру ұйымдарының желісін және дарынды 

балалармен жұмыс жөніндегі оқу-әдістемелік кеңес туралы ережені бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы             

1 шілдедегі № 428 бұйрығының негізінде Қоғамның Кәсіптік білім беру мектеп-

колледжі мамандандырылған білім беру ұйымдарының қатарына енгізілді.    

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 

тәртіппен  заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға, филиалдар мен 

өкілдіктер құруға құқылы. 
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2-тарау. Қоғамның атауы және атқарушы органының  

орналасқан жері 

 

9. Қоғамның толық атауы: 

мемлекеттік тілде: «Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы; 

орыс тілінде: некоммерческое акционерное общество «Казахская 

национальная академия хореографии»; 

ағылшын тілінде: non-commercial joint stock company «Kazakh National 

academy of choreography». 

10. Қоғамның қысқартылған атауы: 

мемлекеттік тілде: «Қазақ ұлттық хореография академиясы» КАҚ; 

орыс тілінде: НАО «Казахская национальная академия хореографии»; 

ағылшын тілінде: NJSC «Kazakh National academy of choreography». 

11. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан 

Республикасы, Z05K7Y2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Ұлы дала даңғылы, 

9-үй. 

 

 

3-тарау. Қоғам қызметінің мақсаттары,  

міндеттері, мәні мен түрлері 

 

12. Қоғам қызметінің мәні ғылыми, блім беру және мәдени қызметті 

жүзеге асыру және азаматтардың мәдениет пен өнер мамандықтары бойынша 

білім алу құқықтарын қамтамасыз ету болып табылады. 

13. Қоғам қызметінің мақсаты ұлттық және жалпыадами құндылықтар, 

ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде тұлғаның кәсіби қалыптасуы 

мен дамуына бағытталған сапалы білім алу, сондай-ақ ғылыми-шығармашылық 

әлеуетін дамыту мен әзірлемелерді коммерцияландыру үшін қажетті жағдай 

жасау болып табылады.  

14. Қойылған мақсатты іске асыруда Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге 

асырады: 

1) білім беретін оқу бағдарламаларының үздіксіздігі мен бірізділігі 

қағидаты  негізінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына 

сәйкес мәдениет пен өнер саласында білікті мамандарды даярлау;  

2) дербес әзірленген оқу жүктемесі нормаларының, еңбекке ақы төлеу 

нысандары мен мөлшерлерінің негізінде білім беру қызметін жүзеге асыру;  

3) оқу, ғылыми және әдістемелік қызмет саласында жеке нормативтерді 

іске асыру;  

4) көркемдік өнерінің кәсіби орындаушыларын, мәдениет, 

хореографиялық білім саласында шығармашылық және педагогикалық 

кадрларды даярлау;  

5) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламалары бойынша кадрлар даярлау, сондай-ақ іргелі және қолданбалы 
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ғылыми зерттеулерді қоса алғанда, ғылыми-техникалық, инновациялық 

қызмет, ғылыми-зерттеу жұмыстары; 

6) бастауыш, негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын, сонымен қатар техникалық және кәсіптік, және қосымша 

білім беру бағдарламаларын іске асыру;  

7) Қоғам қызметінің бағдары бойынша оқу және әдістемелік құралдарын, 

соның ішінде электрондық, ғылыми еңбектерді, мезгілді және сериялық 

басылымдарды басып шығаруға қатысу; 

8) білім мен ғылым жүйесін одан әрі дамытуға және жетілдіруге 

бағытталған инновациялық әдістерді, оқыту технологиялары мен зерттеулерді 

әзірлеуге, сынақтан өткізуге және ендіруге қатысу; 

9) білім мен ғылымды өндіріспен интеграциялауға қатысу;   

10) білім алушыларды тамақтандырумен, тұрумен, медициналық қызмет 

көрсетумен қамтамасыз ету; 

11) жұмыскерлерді тұрумен қамтамасыз ету;  

12) білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  

13) Қоғам жұмыскерлерін даярлау, қайта даярлау және біліктілігін 

арттыру;  

14) балалар мен жасөспірімдерге арналған шығармашылық байқаулар мен 

конкурстар өткізу;  

15) спектакльдер  қойылымын жүзеге асыру және оқу процесін жүзеге 

асыру мақсатында жасалған концерттік бағдарламаларды орындау;  

16) білім беру,  көркемдік-шығармашылық қызметті жүзеге асыру 

аясында аудио-бейне және мультимедиалық өнімдерді шығару, деректемелер, 

бутафория заттарын, декорацияларды (жұмсақ және қатты), сахнаға арналған 

киім-кешектерді, сахналық костюмдерді, парик өнімдерін жасау; 

17) спорттық және мәдени-көпшілік іс-шаралар ұйымдастыру және 

өткізу;   

18) дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу, 

спорттық және шығармашылық секциялар құру;  

19) білім беру процесін, зерттеулерді, тәрбие және әлеуметтік-мәдени 

қызметті  қамтамасыз ету үшін баспа және полиграфиялық қызмет; 

20) халықаралық және республикалық деңгейдегі әртүрлі іс-шараларды: 

білім алушылар мен жұмыскерлер арасындағы олимпиадаларды, жарыстарды, 

конкурстарды, симпозиумдарды, конференцияларды, семинарларды 

ұйымдастыру мен оларға қатысу;  

21) білім берудің барлық деңгейлері үшін цифрлық интерактивтік білім 

беру ресурстарын және оқу фильмдерін ұйымдастыру, жасау және дамыту; 

22) жалға алу және жеке жылжымайтын мүлікті басқару;  

23) театрлық қызмет;  

24) концерттік қызмет.  

15. Заңнамада көзделген тәртіпте алу қажет лицензия немесе өзге де 

рұқсатты талап ететін қызмет түрлері тек аталған тиісті лицензияларды немесе 

өзге рұқсаттарды алғаннан кейін жүзеге асырылады. 
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4-тарау. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері 

 

16. Қоғамның Жалғыз акционері: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның 

Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға; 

2) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз 

акционермен немесе Қоғамның Жарғысымен айқындалған тәртіппен Қоғамның 

қаржылық есептілігімен танысуға; 

3) Қоғамның тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушысынан оның 

акцияларға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға; 

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға және Қоғамның 

Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 

5) аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;  

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау 

айтуға;  

7) Қоғамға оның қызметi туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға 

сұрау салу келiп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн iшiнде дәлелдi 

жауаптар алуға; 

8) Қоғамды таратқаннан кейін қалған мүлікке; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен 

акцияларды артықшылықпен сатып алуға;  

10) Қоғам акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдауға 

немесе олардың түрін Заңнамамен көзделген тәртіппен өзгертуге құқылы.   

17. Жалғыз акционер заңнамада және осы Жарғыда көзделген өзге 

құқықтарға ие болады. 

18. Қоғамның Жалғыз акционері:  

1) акцияларды төлеуге; 

2) Қоғамның тіркеушісі мен осы акционерге тиесілі акцияларды нақтылы 

ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргізуге 

қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;  

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе 

заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;  

4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына 

және өзге заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті. 

 

 

5-тарау. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі 
 

19. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауаптылықта 

болады. 

20. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді 

және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген 
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жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам 

қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.  

 

 

6-тарау. Қоғам органдары 

 

 21. Қоғам органдары:  

1) жоғары орган – Жалғыз акционер;  

2) басқару органы – Қоғамның Директорлар кеңесі;  

3) атқарушы орган – Қоғам Басқармасы; 

4) алқалы органдар – Ғылыми кеңес, Педагогикалық кеңес, Көркемдік 

кеңес және Оқу-әдістемелік кеңес;   

5) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын 

орган – Бас аудитор.  

 

 

7-тарау. Қоғамның Жалғыз акционері 

 

22. Қазақсан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы 

жиналысының құзыретіне жататын мәселелерді шешу Жалғыз акционермен 

жеке-дара қабылданады және жазбаша түрде рәсімделуге жатады. 

23. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады: 

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны 

жаңа редакцияда бекіту; 

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер 

мен толықтыруларды үлгілік корпоративтік басқару кодексіне сәйкес бекіту;  

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім 

қабылдау; 

4) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, 

оның мүшелерін сайлау және мерзімінен бұрын олардың өкілеттілігін тоқтату, 

сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін 

атқарғаны үшін сыйлықақы және шығыс өтемақыларын төлеу мөлшері мен 

шарттарын анықтау; 

5) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;  

6) есептік қаржы жылы бойынша Қоғамның жылдық қаржылық 

есептілігін бекіту және таза табысын бөлу; 

7) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп 

процентін құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру 

(алу) арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысу 

не қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешімдер қабылдау; 

8) Қоғам акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес 

ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу 

әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, 

әдістемені бекіту); 
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9) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 

елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын 

(сатып алынуы немесе иелiктен шығарылуы мүмкiн) мәміле туралы шешімді 

қабылдау күніне құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 

елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын 

немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иелiктен шығаруы мүмкiн) ірі 

мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;  

10) Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Директорлар 

кеңесінің қабылдаған шешімдерінің күшін жоюға; 

11) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда немесе 

Қоғамның Жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған 

өзге де мәселелер. 

24. Осы Жарғының 23-тармағы 1), 2), 4), 6), 7), 10) тармақшаларымен 

көзделген шешімдерді Жалғыз акционер мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті 

органмен келісіп қабылдайды.  

25. Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және Қазақстан 

Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау 

Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа 

органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне 

беруге жол берілмейді.  

26. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер 

бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға 

құқылы. 

 

 

8-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесі 

 

27. «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және Қоғамның Жарғысында 

Жалғыз акционердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған 

мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады. 

28. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады: 

1) Қоғам қызметінің басымды бағыттарын айқындау; 

2) акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, 

оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) Қоғам акцияларының саны, 

оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау; 

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу және оларды сатып 

алу бағасы туралы шешім қабылдау; 

4) Директорлар Кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту; 

5) Қоғамның проректорларын, Көркемдік жетекшіні тағайындау, 

өкілеттік мерзімін және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылуын анықтау;  

6) Қазақстан Республикасының Президентімен тағайындалатын және 

босатылатын Ректорды қоспағанда Ректордан, проректорлардан және басқа 

тұлғалардан тұратын Қоғам Басқармасының сандық құрамын анықтау, 
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Басқарма мүшелері ретінде олардың өкілеттік мерзімін анықтау және 

өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

7) Қоғам Басқармасы мүшелерінің және Көркемдік жетекшінің 

лауазымдық айлықақыларының мөлшерін, оларға еңбекақы және сыйлықақы 

төлеу талаптарын айқындау;  

8) Бас аудиторды тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның 

өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Бас аудитордың 

лауазымдық айлықақысының мөлшерін және сыйлықақы төлеу талаптарын 

анықтау; 

9) корпоративтік хатшыны тағайындау және өкілеттік мерзімін анықтау, 

оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративтік 

хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшерін және сыйлықақы төлеу 

талаптарын анықтау; 

10) аудиторлық ұйымның, сонымен қатар ірі мәміле нысаны болып 

табылатын мүліктің нарықтық бағасын анықтайтын бағалаушының 

қызметтеріне төленетін ақының мөлшерлерін анықтау; 

11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін 

ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы және Қоғам Ректоры 

қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондарды және Қоғам 

акцияларына жазылуды өткізу талаптары мен тәртібін анықтайтын ішкі 

құжатты бекіту; 

12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін ашу және жабу, олар 

туралы ережелерді бекіту туралы шешім қабылдау; 

13) Қоғамның өзге заңды тұлғалардың он және одан көп акцияларын 

(жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алуы туралы шешім қабылдау; 

14) он және одан да көп акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері) 

Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлері (қатысушылары) жалпы 

жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша  шешім 

қабылдау; 

15) Қоғамның өзінің жеке капиталынан он және одан да көп пайызды 

құрайтын көлемде міндеттемелерін ұлғайту; 

16) Қоғамның Қаржы директоры және бас бухгалтері лауазымына 

кандидатураны келісу; 

17) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 

қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты 

айқындау;  

18) жасасу туралы шешім Жалғыз акционермен қабылданатын ірі 

мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасауға қоғам мүдделі 

мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау; 

19) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және 

мерзімде Қоғамның атқарушы органымен ұсынылған Қоғамның даму 

жоспарын және даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту; 

20) Қоғамның ұйымдық құрылымын, штат санын және штат кестесін 

бекіту; 
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21) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту; 

22) бастауыш, техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқу 

ақысының мөлшерлерін бекіту; 

23) жеке үлгідегі білім туралы құжаттардың нысанын және оларды 

толтыруға қойылатын талаптарды бекіту;  

24) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес келетін талаптардан төмен 

болмайтын мазмұнын анықтау;  

25) профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерді  

лауазымдарға конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту;  

26)  жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымына қабылдау қағидаларын бекіту;  

27) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымының даму бағдарламаларын бекіту;  

28) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымының эндаумент-қорын құру;  

29) Қоғамның жарғылық қызметін жүзеге асыру үшін қаржылық және 

материалдық құралдардың қосымша көздерін тарту;  

30) шетелдік мемлекеттерде Қоғам филиалдарын құру;  

31) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру 

бағдарламаларын бекіту;  

32) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын,  «Акционерлік 

қоғамдар туралы» Заңмен, «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 

Республикасы Заңымен (бұдан әрі – «Білім туралы» Заң) және Қоғамның 

Жарғысымен көзделген өзге мәселелер. 

29. Тiзбесi осы Жарғының 28-тармағында белгiленген мәселелердi 

Қоғамның атқарушы органының шешуiне беруге болмайды.   

30. Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне 

жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, 

сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер 

қабылдауға құқығы жоқ. 

31. Директорлар кеңесi мүшелерiнiң саны кемiнде үш адам болуға тиiс. 

Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз 

директорлар болуға тиіс. 

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі 

мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс және Директорлар кеңесінің 

болмаған мүшелерін есепке ала отырып анықталуы мүмкін (жазбаша түрде 

көрсетілген дауыстары болған жағдайда).   

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе 

Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші 

болып табылады. 
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Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын 

өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы. 

Қоғамда Директорлар кеңесiнiң қарауына енгiзiлген мәселелер бойынша 

Директорлар кеңесiнiң сырттай дауыс беру арқылы шешiмдер қабылдау 

мүмкiндiгi көзделген.  

Белгiленген мерзiмде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда 

шешiм сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.  

Директорлар кеңесiнiң сырттай отырысының шешiмi жазбаша түрде 

ресiмделуге және оған Директорлар кеңесiнiң төрағасы мен хатшысының қолы 

қойылуға тиiс. 

32. Қоғам Ректоры Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып 

сайлана алмайды.  

 

 

9-тарау. Қоғамның атқарушы органы 

 

33. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Қоғамның атқарушы 

органы – Басқарма жүзеге асырады. 

Қоғам Басқармасының Төрағасы Ректор болып табылады.  

34. Қоғам Ректоры Қоғамның Жалғыз акционерінің ұсынысы бойынша 

Қазақстан Республикасы Президентінің өкімімен қызметке тағайындалады 

және қызметтен босатылады. 

35. Қоғам Ректоры Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің 

шешімдерін орындайды. 

36. Қоғам Ректоры: 

1) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет 

етеді және барлық органдарда Қоғам мүддесін білдіреді; 

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына 

сенімхат береді;  

3) Қоғам қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда 

белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және 

жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын және 

тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам 

қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына 

дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам Басқармасының мүшелері 

болып табылатын қызметкерлерді, Көркемдік жетекшіні, корпоративтік 

хатшыны және Қоғамның Бас аудиторын қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне 

берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;  

4) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды проректорлардың 

біріне жүктейді; 

5) Басқарма мүшелері, Көркемдік жетекші, Қаржы директоры және 

Әкімшілік-шаруашылық жөніндегі директоры арасындағы міндеттерді, сондай-

ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;  

6) құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;  
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7) Қоғамның халықаралық қызметінің бағыттары мен басымдылықтарын 

белгілейді; 

8) Қоғамның ағымдағы және келешектегі жоспарлары мен 

бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді; 

9) Ғылыми кеңес шешімінің негізінде Қоғамның профессор-оқытушылар 

құрамының жылдық жұмыс уақытының нормасы шегінде белгіленетін жылдық 

оқу жүктемесін бекітеді;  

10) Қоғамның жылдық сатып алулар жоспарын бекітеді;  

11) Қоғамның алқалы органдарының (ғылыми, көркемдік, оқу-

әдістемелік, педагогикалық кеңестері) құрамын бекітеді;  

12) Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты 

қамтамасыз етеді және көрсетілген жұмысқа дербес жауапкершілікте болады; 

13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның осы 

Жарғысымен, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімімен 

белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.  

37. Қоғам Басқармасы Директорлар кеңесімен бекітілген Ереже негізінде 

әрекет етеді. 

38. Басқарма Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заң 

актілерінде және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды 

адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім 

қабылдауға құқылы, оның ішінде Қоғамның даму жоспарымен көмек көрсету 

мақсаттарына белгіленген қаражаттар шегінде демеушілік (қайырымдылық) 

көмек көрсету туралы шешімдерді қабылдайды. 

39. Ректор, проректорлар және Қоғамның өзге қызметкерлері Басқарма 

мүшелері болып табылады. Басқарма кем дегенде 3 (үш) адамнан тұрады.  

40. Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға 

және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін кең деңгейде білдіретін 

әдістерді қолдануға тиісті. 

41. Басқарма мүшелері Басқарма отырысын шақыртуға бастамашылық 

ету, Ректорды ақпараттандыру немесе өзге қолжетімді тәсіл арқылы  

шығындардың алдын алу, Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті 

шараларды қабылдауға міндетті. 

42. Басқарма мүшелері Қоғам Ректорына өзі жетекшілік ететін мәселелер 

шеңберінде істердің жағдайы туралы ақпарат береді. 

43. Басқарма құзыретіне құрылымдық бөлімшелердің ережелерін және 

қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту кіреді. 

44. Басқарма мүшесінің өзге функциялары, құқықтары мен міндеттері 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ осы 

тұлғаның Қоғаммен жасасқан еңбек шартымен анықталады. 

45. Басқарма қажет болған жағдайда жиналады. 

46. Басқарманың шешімдері қатысушы мүшелердің көпшілік дауысымен 

қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғамның Басқарма Төрағасы 

дауыс берген шешім шешуші болып табылады. Басқарма отырысы Басқарма 
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мүшелерінің жалпы санынан кемінде 2/3 мүшесі қатысқан жағдайда жарамды 

болып есептеледі.  

 

 

10-тарау. Қоғамның алқалы органдары  

 

47. Басқармамен бекітілетін олар туралы ережелердің негізінде әрекет 

ететін Қоғамның алқалы органдары болып Ғылыми, Педагогикалық, Көркемдік 

және Оқу-әдістемелік кеңестері табылады. 

48. Алқалы органдар мыналармен басқарылады: 

1) Ғылыми кеңестің төрағасы – Ректормен;  

2) Педагогикалық кеңестің төрағасы – Ректормен; 

3) Көркемдік кеңестің төрағасы – Көркемдік жетекшімен;  

4) Оқу-әдістемелік кеңестің төрағасы – оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректормен.  

49. Алқалы органдардың құрамдары олар туралы ережемен айқындалады.  

 

 

11-тарау. Бас аудитор 

 

50. Бас аудитор Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды 

жүзеге асырады.  

51. Бас аудитор Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының 

құрамына сайлана алмайды. 

52. Бас аудитор тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және 

оған атқарған жұмысы бойынша есеп береді, Басшыға және Қоғамның 

құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз кіре алады.   

53. Бас аудитор Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер 

бойынша қорытындылар дайындайды.  

 

 

12-тарау. Ақылы білім беру қызметтерін көрсету тәртібі 

 

54. Қоғам тегін білім беру қызметтерін көрсетумен қатар «Білім туралы» 

Заңға сәйкес ақылы қызметтер көрсетеді.   

55. Қоғам мен білім алушылардың және (немесе) олардың ата-

аналарының немесе заңды өкілдерінің арасындағы ақылы білім беру 

қызметтерін көрсетуді іске асырумен байланысты қарым-қатынастар тиісті 

білім беру деңгейін, мерзімін, оқу ақысының мөлшері мен өзге талаптарды 

анықтайтын шартпен реттеледі. Оқу ақысының мөлшері жыл сайын Қоғамның 

басқару органымен айқындалады.  

Қоғам мен білім алушылардың және (немесе) олардың ата-аналарының 

немесе заңды өкілдерінің арасындағы ақылы білім беру қызметтерін көрсетуді 

іске асырумен байланысты қарым-қатынастар шартпен реттеледі. Қосымша 
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ақылы білім беру қызметтері үшін ақы құнының мөлшері Қоғам 

Басқармасымен айқындалады.   

 

 

13-тарау. Қоғамда білім алушыларды оқуға қабылдау  

және оқудан шығару тәртібі 

 

56. Қоғамға азаматтарды оқуға қабылдау білім беру саласындағы 

уәкілетті орган бекіткен жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 

оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына, техникалық және кәсіптік білімнің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгілік қағидаларына, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта 

білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына оқуға қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

Қоғам білім беру саласындағы уәкілетті органның нормативтік 

құжаттарына қайшы келмейтін оқуға қабылдаудың өзге қосымша талаптарын 

дербес бекіте алады.  

57. Қоғамда оқуға Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына 

сай Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады. 

Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар Қоғамда оқуға 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сонымен қатар Қазақстан 

Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен белгіленген 

тәртіппен қабылданады. 

Қоғамда оқыту мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.  

58. Білім алушыны Қоғамға қабылдау кезінде оған немесе оны ата-

анасына не өзге заңды өкілдеріне танысу мақсатында Қоғам Жарғыны, білім 

беру қызметін жүргізу құқығын беретін лицензияны және оқуға қабылдау және 

оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды реттейтін басқа да құжаттарды табыс 

етеді. 

59. Қоғамға оқуға түсушілердің құжаттарын қабылдауды ұйымдастыру 

және түсу емтихандарын өткізу мақсатында жыл сайын қабылдау комиссиясы 

құрылады. Қабылдау комиссиясының негізгі міндеті тиісті білім деңгейлері 

бойынша студенттер контингентін қалыптастыру болып табылады. 

60. Қоғам білім беру саласындағы тиісті саланың уәкілетті органына білім 

алушыларды қабылдау барысы туралы ақпаратты және білім беру саласындағы 

тиісті саланың уәкілетті органымен белгіленген  нысандар мен мерзімдер 

бойынша қабылдау туралы қорытынды есептілікті ұсынады.    

61. Қоғам тегін және ақылы негізде оқуға түскен тұлғалармен білім беру 

саласындағы уәкілетті органмен бекітілген үлгілік нысан негізінде әзірленген 

шарт жасайды.  

62. Қоғам мен білім алушылардың және (немесе) олардың ата-

аналарының немесе заңды өкілдерінің арасындағы ақылы білім беру 
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қызметтерін көрсетуді іске асырумен байланысты қарым-қатынастар білім беру 

қызметтерін көрсету шартымен реттеледі.  

63. Білім алушылар Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына, сонымен қатар Қоғамда бекітілген ішкі қағидаларға және/немесе 

ережелерге сәйкес Қоғамнан ауыстырылуы, қайта қабылдануы немесе оқудан 

шығарылуы мүмкін. 

64. Білім алушы Қоғамнан шығарылған кезде, кету қағазын рәсімдегеннен 

кейін, оған жеке істе болатын білім туралы құжаттың түпнұсқасы және білім 

алушының қалауы бойынша бекітілген нысандағы академиялық анықтама 

беріледі. 

65. Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттау тиісті білім беру деңгей қызметінің үлгілік 

қағидаларына сәйкес өткізіледі. 

 

 

14-тарау. Оқу процесіне қатысушыларының  

құқықтары мен міндеттері 

 

66. Қоғам жұмыскерлері және білім алушыларының құқықтары мен 

міндеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы 

Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.   

67. Қоғам білім алушылармен Қоғамның, білім алушының және оның 

заңды өкілдерінің құқықтары мен міндеттерін белгілейтін білім беру 

қызметтерін көрсету шартын жасауға міндетті. 

68. Міндеттерді орындамаған білім алушыларға тәртіптік ықпал ету 

шаралары қолданылуы, тіпті Қоғамнан шығарылуы мүмкін.  

69. Заңды тұлғалармен жасалған шарттар негізінде Қоғамда дайындалған 

түлектер, шарт (келісімшарт) талаптарына сәйкес жұмыс істеуге жіберіледі. 

70. Оқу-көмекші қызметкерлердің, әкімшілік және қызмет көрсетуші 

қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері Ішкі тәртіп қағидаларымен, 

лауазымдық нұсқаулықтармен, сонымен қатар еңбек шарттарымен  

айқындалады. 

71. Білім алушылардың ата-аналары мен өзге де заңды өкілдері 

Қоғамдағы білім алушылардың оқу үлгерімі, мінез-құлқы және оқу жағдайлары 

туралы ақпарат алуға құқығы бар.  

 

 

15-тарау. Қоғамның лауазымды адамдары,  

олардың қызметінің принциптері мен жауапкершілігі 

 

 72. Қоғамның лауазымды адамдары Қоғамның Директорлар кеңесі мен 

Қоғам Басқармасының мүшелері болып табылады. 

 73. Қоғамның лауазымды адамдары:   
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1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен 

акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді 

пайдаланады; 

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны осы Қоғам Жарғысына 

және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы 

пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және 

мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;  

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және 

қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті; 

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы 

заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;  

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның 

қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс 

тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті. 

74. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері: 

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және оның 

акционерлерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге; 

2) корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір 

білдіруге тиіс. 

75. Басқарушылық функцияларды орындайтын Қоғамның лауазымды 

адамдары мемлекеттік функцияларды орындайтын уәкілетті тұлғаларға 

теңестіріледі және Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріне сәйкес 

сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылықтар үшін жауапты 

болады. 

76. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және 

(немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғам мен Жалғыз 

акционерге келтірілген залалдар үшін: 

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат 

беру; 

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда белгіленген ақпарат беру 

тәртібін бұзу; 

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі 

нәтижесінде, оның ішінде Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде 

пайда (табыс) табу мақсатында, Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі 

мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді 

жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде 

келтірілген залалдарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгіленген жауаптылықта болады. 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және (немесе) Қоғамның 

Жарғысында көзделген жағдайларда, Жалғыз акционердің ірі мәмілелерді және 

(немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы 

шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал 

келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүше 
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болып табылатын Қоғам органының отырысында, оның ішінде олар пайда 

(табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген 

лауазымды адамды жауаптылықтан босатпайды.  

77. Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғам өз атынан лауазымды 

адамға оның Қоғамға келтірген зиянды не залалдарды Қоғамға өтеуі туралы, 

сондай-ақ, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет 

етпеген болса, Қоғамға залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және 

(немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы 

шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы 

(табысты) лауазымды адамның Қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа 

жүгінуге құқылы. 

78. Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғам өз атынан, Қоғамның 

лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені 

жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды адамы 

осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы 

заңнамасының, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын немесе 

оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның осы үшінші тұлғамен 

жасаған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі 

туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші 

тұлға және Қоғамның лауазымды адамы Қоғамға осындай залалдарды өтеу 

кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді. 

79. Қоғамның Жалғыз акционері сот органдарына өтініш жасағанға дейін 

Қоғамның лауазымды адамдарының келтірген залалдарды Қоғамға өтеуі және 

ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер 

жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған 

пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға қайтаруы 

туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен 

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс. 

80. Директорлар кеңесінің төрағасы Жарғының 83-тармағында 

көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен 

кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын 

шақыруға міндетті. 

81. 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 Жалғыз акционердің өтініш 

жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Қоғам мүдделерін қорғау үшін 

талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.  

82. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға 

залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, 

Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның органы қабылдаған, Қоғамға 

залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді 

себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады. 
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 83. Егер лауазымды адамның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай 

отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше 

әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді 

түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің 

нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады. 

 84. Меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе 

коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы 

қылмыстарды жасағаны үшін сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ көрсетілген 

қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 

4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған 

Қоғамның лауазымды адамдары заңда белгіленген тәртіппен сотталғандығы 

жойылған немесе алынған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен 

бастап бес жыл бойы Қоғамның лауазымды адамдары, сондай-ақ Жалғыз 

акционердің өкілі міндеттерін орындай алмайды. 

 85. Егер Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын 

бұрмаласа, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған Қоғамның 

лауазымды адамдары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген 

үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады. 

  

 

16-тарау. Қоғамның қаржылық есептілігі мен аудиті 

 

 86. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін 

жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

туралы заңнамасына және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 

сәйкес жасалған, Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін есеп саясатына 

сай жүзеге асырылады.  

 87.  Жылдық қаржылық есептілік: бухгалтерлік балансты, кіріс пен 

шығыс туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, жеке капиталдағы 

өзгерістер туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды. 

 88. Қоғам жылдық қаржылық есептiлiктi (түсіндірме жазбаны қоспағанда) 

және аудиторлық есептi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртіппен және мерзiмдерде 

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.   

 89. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Қоғамның  Директорлар 

кеңесі алдын ала бекітуі тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін 

түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді. 

 90. Қоғам Қоғам қызметінің жыл сайынғы аудитін жүргізуге міндетті. 

 91. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

 92. Басқарма Директорлар кеңесіне Қоғамның бес жылға арналған даму 

жоспарын ұсынады, бұл ретте алғашқы жоспарлық кезең ашық (толық)  күйде, 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z35
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z36
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008003#z8
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ал қалған жылдар тек біріктірме (жинақы), жылдарға бөлінген түрде 

ұсынылады.  

93. Қоғам қызметінің мақсаттары мен нәтижелерінің көрсеткіші Жалғыз 

акционердің бекіткен Стратегиялық жоспары негізінде әзірленеді және 

бекітіледі. 

 

17-тарау. Қоғамның ақпаратты ашуы 

 

 94. Қоғам Жалғыз акционердің назарына оның сұратуы бойынша 

Қоғамның қызметі туралы, сонымен қатар, Қоғамның Жалғыз акционерінің 

мүддесіне қатысты кез келген ақпаратты жеткізеді.  

 95. Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесіне қатысты ақпарат: 

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері 

және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің назарына 

жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша және инвесторлар туралы ақпарат, 

және сол шешімдердің орындалуы туралы ақпарат; 

2) Қоғамның акцияларды шығаруы және Қоғамның акцияларын 

орналастыру қорытындысы бойынша есептерді уәкілетті органмен бекіту, 

уәкілетті органмен Қоғамның акцияларының күшін жою; 

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде келесі талаптарға жауап 

беретін мәмілелерді жасасуы: жасауға Қоғам мүдделі мәмілелер және 

Қоғамның уәкілетті органының осындай мәмілелерді жасау туралы шешімді 

қабылдау күніне құны Қоғамның активтері баланстық құнының жалпы 

мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын 

немесе иеліктен шығаратын  мәмілелер болып табылады.   

Нәтижесінде Қоғам активтерінің  жалпы мөлшерінің он және одан көп 

пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы 

ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған 

активтер, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған 

адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ 

мәміле туралы өзге мәліметтер қамтылуға тиіс. 

4) Қоғам активінің бес және одан да көп бөлігін құрайтын Қоғамның 

мүлкін кепілдікке (қайта кепілдікке) беру;  

5) Қоғам жеке капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын 

құрайтын мөлшерде Қоғамның несие алуы; 

6) Қоғамның қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға рұқсаттар алуы, 

Қоғамның қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға бұрын алынған 

рұқсаттарын тоқтата тұру немесе олардың күшін тоқтату; 

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы; 

8) Қоғам мүлкіне тыйым салу; 

9) Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын 

құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуына алып келген төтенше сипаттағы 

жағдайлардың орын алуы; 
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10) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау; корпоративтік дау 

бойынша сотта іс қозғалуы жөніндегі ақпарат Жалғыз акционерге Қоғам 

корпоративтік дауы бойынша азаматтық істің сот хабарламасын (шақыру 

қағазын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде ұсынылуы тиіс;   

11) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешімдер; 

12) Жарғыға, сонымен қатар  Қоғамның акциялар шығару проспектісіне 

сәйкес Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты өзге ақпарат; 

96. Қоғам корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, жылдық қаржылық 

есептілікті, аудиторлық есептерді, жыл қорытындылары бойынша Басқарма 

мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері туралы ақпарат, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда өзге ақпаратты 

Қоғамның интернет-ресурсында, сонымен қатар қаржылық есептілік 

депозитарийінің интернет-ресурстарында жариялайды.  

97. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттарды ұсыну заңнамаға және 

осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Егер ақпаратты  жариялау (Жалғыз 

акционердің назарына жеткізу) мерзімі заңнамамен қарастырылмаған жағдайда, 

осы ақпарат  шыққан күнінен бастап  бес жұмыс күн ішінде жарияланады 

(Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі). 

98. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа 

ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді. 

99. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар оның қызметінің барлық 

мерзімі ішінде Қоғамның Ректоры (атқарушы органы) орналасқан орында 

сақталуға жатады. 

100. Келесі құжаттар сақталуға жатады:  

1) Қоғам Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен 

толықтырулар; 

2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдері (хаттамалары) 

және олар бойынша материалдар; 

3) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

анықтама; 

4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) іс-

әрекеттер (операциялар) жасауға арналған рұқсат; 

5) Қоғам балансындағы (балансында болған) мүлікке Қоғамның құқығын 

растайтын құжаттар; 

6) Қоғам акцияларын шығару проспектісі; 

7) Қоғамның акциялардың шығарылуын мемлекеттік тіркеуді растайтын, 

акциялардың жоққа шығарылуын, сонымен қатар Қазақстан Республикасы 

Ұлттық банкіне ұсынылған Қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары 

туралы есептерді бекітілуін растайтын құжаттар; 

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже; 

9) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстарының 

шешімдері) хаттамалары мен бюллетеньдері (соның ішінде жарамсыз болып 

танылған  бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер 

бойынша материалдар; 
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10) Басқарма отырыстарының хаттамалары;  

11) Ректордың бұйрықтары;  

12) корпоративтік басқару кодексі. 

101. Қоғамның өзге де құжаттары, оның ішінде қаржылық есептілігі 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзім ішінде 

сақталады. 

 

 

18-тарау. Қоғамның жарғылық капиталы 

 

102. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшының акцияларды 

олардың нақтылы құны бойынша төлеуi және қолданыстағы заңнамада 

белгiленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша 

инвесторларға сатуы арқылы қалыптастырылады. 

103. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған 

акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады. 

 

 

19-тарау. Қоғамның акциялары  

 

104. Қоғам тек жай акциялар шығарады.  

105. Қоғамның акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа салу  

талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы 

туралы заңнамасымен белгіленеді.  

106. Қоғамның акциялары құжатсыз нысанда шығарылады. 

107. Жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру 

(өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) Қоғам 

акцияларының саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы 

шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды. 

108. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды 

қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акциялардың төлеміне ақша, 

мүліктік құқық (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқық)  және 

өзге мүлік енгізілуі мүмкін. 

Ақшадан бөлек мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтаған баға 

бойынша жүзеге асырылады.  

109. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді тек 

орталық депозитарий жүргізе алады. 

110. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу, 

сонымен қатар уәкілетті органға олар бойынша ақпарат беру тәртібі Қазақстан 

Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады. 

 

 

20-тарау. Таза табысты бөлу тәртібі 






