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1. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және
дене шнықтыру істері комитетінің «Спортты дамыту дирекциясы»
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрi – Кәсiпорын)
жедел басқару құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорынның ұйымдық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлға болып табылады.
2. Кәсіпорын «Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi
агенттiгiнiң қарауындағы ұйымдарды басқаруды жетiлдiрудiң жекелеген
мәселелерi туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 13
мамырдағы № 706 қаулысына сәйкес құрылды
«Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері
агенттігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2012 жылғы 20 ақпандағы № 244 қаулысына сәйкес Кәсіпорын Қазақстан
Республикасы Спорт және спорт резерві дирекциясы» республикалық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны болып қайта аталды.
«Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің
мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
23 қыркүйектегі № 1003 қаулысына сәйкес Кәсіпорын «Қазақстан
Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Ұлттық штаттық
командалар және спорт резерві дирекциясы» республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорнына қайта аталды.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің кейбір
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
31 желтоқсандағы № 1440 қаулысына сәйкес Кәсіпорын Қазақстан
Республикасы
Мәдениет
және
Спорт
және
дене
шынықтыру
істері комитетінің «Ұлттық штаттық командалар және спорт резерві
дирекциясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны болып қайта
аталды.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және
дене шынықтыру істері комитетінің «Ұлттық штаттық командалар және спорт
резерві дирекциясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта
атау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 шілдедегі
№ 447 қаулысына сәйкес Кәсіпорын Қазақстан Республикасы Мәдениет және
спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Спортты
дамыту дирекциясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны болып
қайта аталды.
3. Кәсiпорынның құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі
болып табылады.
4. Кәсiпорынның мүлкiне қатысты республикалық меншiк құқығы
субъектiнiң құқығын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті (бұдан әрi – мемлекеттiк
мүлiк жөнiндегi уәкiлеттi орган) жүзеге асырады.
5. Кәсiпорынды басқаруды жүзеге асыратын орган Қазақстан
Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру
істері комитеті (бұдан әрi – тиiстi саланың уәкiлеттi органы) болып табылады.
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6. Кәсiпорынның атауы:
толық:
мемлекеттік тілде - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт
министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Спортты дамыту
дирекциясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
орыс тілінде – Республиканское государственное казенное предприятие
«Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;
қысқаша:
мемлекеттік тілде - «ССД» PMҚК;
орыс тілінде – РГКП «ДРС».
7. Кәсiпорынның орналасқан жерi: 010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 25-үй, 11-қабат.
2. Кәсiпорынның заңдық мәртебесi
8. Кәсiпорынның заңнамаға сәйкес дербес теңгерiмi, банктерде шоттары,
Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Елтаңбасы бейнеленген және
Кәсiпорынның атауы бар бланкiлерi, мөрi болады.
9. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды
қоспағанда, Кәсіпорын заңды тұлғаларды құра алмайды, сондай-ақ басқа заңды
тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.
10. Кәсiпорын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
филиалдар мен өкiлдiктер құра алады.
11. Кәсiпорынмен жасалатын және Қазақстан Республикасының
заңнамалық актiлерiне сәйкес мiндеттi түрде мемлекеттiк немесе өзге тiркеуге
жататын азаматтық-құқықтық мәмiлелер, егер Қазақстан Республикасының
заңнамалық актiлерiмен өзгеше белгiленбесе, тiркелген сәттен бастап
жасалынған деп есептеледi.
3. Кәсiпорын қызметiнiң мәнi мен мақсаттары
12. Кәсіпорынның негізгі мәні спорт саласында қызметті жүзеге асыру
болып табылады.
13. Кәсіпорын қызметінің мақсаты ұлттық штаттық командаларды ұстау,
халықаралық дәрежедегі спортшылар мен спорт резервін даярлау,
олимпиадалық емес, техникалық, ұлттық, бұқаралық спорт және мүгедектер
арасындағы спорт түрлерінен ұлттық құрама командалардың мүшелерін
паралимпиада, сурдлимпиада және Азия ойындарына, чемпионаттарға, Әлем
және Азия кубоктарына, басқа да халықаралық спорттық жарыстарға қатысу
үшін даярлауды қамтамасыз ету және дене шынықтыру мен бұқаралық спортты
дамыту болып табылады.
14. Қойылған мақсатты іске асыру үшін Кәсіпорын мынадай қызмет
түрлерін жүзеге асырады:
1) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде олимпиадалық
емес,
ұлттық,
бұқаралық,
паралимпиадалық,
сурдлимпиадалық,
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сурдлимпиадалық, техникалық және қолданбалы спорт түрлері(бұдан әрі- спорт
түрлері) бойынша спорт резервін даярлау;
2) іс- шараларды спорттық, оның ішінде халықаралық іс-шараларды
дайындау мен өткізу жөніндегі спорттық-бұқаралық іс-шаралардың бірыңғай
күнтізбелік жоспарына қатаң сәйкестікте жүзеге асыру;
3) дене шынықтыру мен спортты дамытудың жекелеген бағыттары
бойынша іс-шараларды әзірлеуге және қызметті жоспарлауға, спорттық
іс-шараларды іске асыру жөніндегі әдістемелік құжаттарды әзірлеуге қатысу,
спорттық іс-шараларды есепке алуды жүзеге асыру;
4) әлем, Азия, Еуропа чемпионаттарына, Азия, Паралимпиада мен
Сурдлимпиада ойындарға, әлем, Азия кубоктарына және басқа да ресми
халықаралық жарыстарға дайындалу үшін жетекші спортшыларды,
жаттықтырушылар мен өзге де мамандарды, оның ішінде шетел азаматтарын
келісімшарт негізінде тарту;
5) мемлекеттік басқару органының тапсырмасы бойынша халықаралық
спорт жарыстарының жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне және олардың
жаттықтырушыларына сыйақылар төлеуді, сондай-ақ спорт түрлері бойынша
Қазақстан Республикасы құрама командаларының мүшелеріне, олар
республикалық жарыстарда жарақат алған және мертіккен жағдайда,
нормативтік құқықтық актілеге сәйкес өтемақы төлемдерін ұйымдастыру;
6) спорттық- бұқаралық іс-шаралардың күнтізбелік жоспарына сәйкес
өткізілетін республикалық және халықаралық жарыстар үшін жарнамалық
материалдарын дайындауға және жеткізуге өтінімдерді орналастыру;
7) спортшыларды дайындау жөніндегі спорттық ұйымдардың озық
жұмыс тәжірибесін зерделеуге және жаттықтырушылық қызметке енгізуге
қатысу;
8) Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ шет елдерде де
дене шынықтыру мен спорт мамандарының, жаттықтырушы-оқытушылық
құрамының біліктілігін арттыру жөніндегі іс-шаралар өткізуді ұйымдастыруға
қатысу;
9) тиісті саланың уәкілетті органымен келісім бойынша шетелдік спорт
ұйымдарымен спорт саласының мамандарын, оның ішінде спортшыларын
алмасуды жүзеге асыру;
10) спорттың барлық түрі бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық
командаларының резерві – жас спортшылармен оқу-жаттығу жұмыстарын
ұйымдастыру және өткізу;
11) жетекші спортшылар мен жаттықтырушылар үшін профилактикалық
және қалпына келтіру іс-шараларын өткізу;
12) жарыстар, жаттығулар мен жиындар өткізу кезінде спортшыларды
жазатайым жағдайлардан сақтандыруды ұйымдастыруға қатысу;
13) бұқаралық ақпарат құралдарында дене шынықтыру мен спортты
насихаттауға қатысу;
14) спорт түрлерін дамыту және танымал ету мақсатында спорттықбұқаралық, сауықтыру іс-шаралары мен республикалық және халықаралық
негізгі жарыстардың күнтізбелік жоспарына сәйкес ұлттық құрама
командаларды дайындау жөніндегі, сондай- ақ бекітілген штат кестесіне

5

енгізілмеген спорт түрлері бойынша спорттық іс-шараларды, оқу-жаттығу
процесін ұйымдастыру және өткізу;
15) халықаралық дәрежедегі спортшылар мен спорт резервін даярлау
жөніндегі бағдарламалық және оқу-әдістемелік құжаттарды әзірлеуге және
басып шығаруға қатысу;
16) спортшылардың халықаралық жарыстарға қатысу нәтижелерін талдау
негізінде спорт түрлерін қаржыландыруды жалғастыру не қысқарту туралы
мемлекеттік басқару органына ұсыныстар дайындау.
15. Кәсiпорын осы Жарғыда бекiтiлген оның қызметiнiң мәнi мен
мақсатына сай емес қызметтi жүзеге асыруға, сондай-ақ мәмiлелердi жасауға
құқылы емес.
16. Кәсiпорынның Қазақстан Республикасының заңдарында немесе
құрылтай құжаттарында белгiлi бiр шек қойылған қызмет мақсаттарына қайшы
не оның директорының жарғылық құзыретiн бұза отырып, жасаған мәмiлесi
тиiстi саланың уәкiлеттi органының немесе мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi
уәкiлеттi органның, прокурордың талап-арызы бойынша жарамсыз деп
танылуы мүмкiн.
4. Кәсiпорынды басқару
17. Мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi уәкiлеттi орган:
1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша Кәсiпорынның
құрылтайшысы болады;
2) Қазақстан Республикасының атынан Кәсiпорынға қатысты
республикалық меншiк құқығы субъектiсiнiң құқықтарын жүзеге асырады;
3) тиiстi саланың уәкiлеттi органының ұсынымы бойынша Кәсiпорын
қызметiнiң мәнi мен мақсаттарын, сондай-ақ Кәсіпорын түрін айқыносы
қызметтi жүзеге асыратын Кәсiпорын түрiн айқындайды және Кәсiпорынның
Жарғысын, оған енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды бекiтедi;
4) тиiстi саланың уәкiлеттi органының келiсiмi бойынша Кәсiпорынға
берiлген немесе ол өз шаруашылық қызметiнiң нәтижесiнде сатып алған
мүлiктi алып қоюды немесе қайта бөлудi жүзеге асырады;
5) Кәсiпорын мүлкiнiң мақсатты және тиiмдi пайдаланылуына бақылауды
жүзеге асырады;
6) Кәсiпорынның мемлекеттiк мүлiктiң нысаналы пайдаланылуын
бақылау нәтижелерi бойынша анықталған, артық, пайдаланбайтын не
мақсатына сай пайдаланбаған мүлкiн, бақылауды жүзеге асырған кезден бастап
алты ай өткен соң тиiстi саланың уәкiлеттi органының келiсiмiнсiз алып қоюды
жүзеге асырады;
7) Кәсiпорынға алып қойылған мүлiктi күтiп ұстау және оны кейiннен
теңгерiмнен шығара отырып, өзге тұлғаға бергенге дейiн сақталуын қамтамасыз
ету мерзiмiн белгiлейдi;
8) тиiстi саланың уәкiлеттi органына Кәсiпорынды қайта ұйымдастыруды
және таратуды жүзеге асыруға келiсiм бередi;
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9) Кәсiпорынға бекiтiлiп берiлген мүлiктi (ол өндiрген өнiмдi сатуды
қоспағанда) иелiктен шығаруға немесе оған өзгеше тәсiлмен билiк етуге,
филиалдар мен өкiлдiктер құруға, сондай-ақ дебиторлық берешектi беруге және
есептен шығаруға келiсiм бередi;
10) Кәсiпорынға бекiтiлiп берiлген мүлiктi мүлiктiк жалдауға (жалға
алуға) беруге талдау жүргiзедi;
11) Кәсiпорындардың жұмыс iстеуi мен оларды басқару тиiмдiлiгiнiң
мониторингiн ұйымдастыруды және жүргiзудi жүзеге асырады;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен оның құзыретiне
жатқызылған өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
18. Тиiстi саланың уәкiлеттi органы:
1) Кәсiпорындар қызметiнiң басым бағыттарын және бюджеттен
қаржыландырылатын жұмыстарының (көрсететiн қызметтерiнiң) мiндеттi
көлемдерiн айқындайды;
2) мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi уәкiлеттi органға Кәсiпорын қызметiнiң
мәнi мен мақсатын айқындау бойынша, сондай-ақ осындай қызметтi жүзеге
асыратын Кәсiпорынның түрiн айқындау жөнiнде ұсыныстар енгiзедi;
3) Кәсiпорынның даму жоспарларын және оларды орындау жөнiндегi
есептерiн қарайды, келiседi және бекiтедi;
4) Кәсiпорын мүлкiнiң сақталуына және Кәсiпорындардың даму
жоспарларының орындалуына талдауды және бақылауды жүзеге асырады;
5) мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi уәкiлеттi органға Кәсiпорын берген
немесе ол өзiнiң шаруашылық қызметiнiң нәтижесiнде сатып алған мүлiктi
алып қоюға немесе қайта бөлуге келiсiмiн бередi;
6) Кәсiпорынды басқаруды жүзеге асырады;
7) Кәсiпорынның жылдық қаржылық есептiлiгiн бекiтедi;
8) мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша
Кәсiпорынды қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асырады;
9) Кәсiпорынның таза табыстың белгіленген бөлiгiн республикалық
бюджетке толық және уақытылы аударуын бақылауды жүзеге асырады;
10) Кәсiпорын директорының ұсынымы бойынша оның орынбасарларын
қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
11) жыл сайын Кәсiпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерiн
белгiлейдi;
12) заңнамамен оның құзыретіне жататын өзге де мәселелерді шешеді.
19. Кәсіпорынның органы оның директоры табылады.
20. Тиiстi саланың уәкiлеттi органы Кәсiпорынның директорымен еңбек
қатынастарын Қазақстан Республикасының Еңбек кодексiне сәйкес еңбек
шартын жасасу арқылы ресiмдейдi.
21. Директор дара басшылық қағидаттарында әрекет етеді және
Кәсіпорын қызметінің барлық мәселелерін Қазақстан Республикасының
заңнамасымен және осы Жарғымен айқындалатын өз құзыретіне сәйкес дербес
шешеді.
22. Директор:
1) Кәсiпорынның атынан сенiмхатсыз әрекет етедi және оның мүдделерiн
барлық органдарда бiлдiредi;
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2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекiтiлген шектерде
Кәсiпорынның мүлкiне билiк етедi;
3) шарттар жасасады және өзге де мәмiлелер жасайды;
4) сенiмхаттар бередi;
5) банктiк шоттар ашады;
6) Кәсiпорынның барлық қызметкерлерi үшiн мiндеттi бұйрықтар
шығарады және нұсқаулар бередi;
7) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексiне сәйкес Кәсiпорынның
қызметкерлерiн жұмысқа қабылдайды және олармен еңбек шарттарын бұзады,
көтермелеу шараларын қолданады және егер Қазақстан Республикасының
заңнамасымен және осы Жарғымен өзгеше көзделмесе оларды жазаға тартады;
8) тиісті саланың уәкілетті органы белгіленген еңбекақы төлеу қоры
шегiнде штаттық кестенi, қызметкерлерге сыйлықақы беру және өзге де сыйақы
жүйесiн бекiтедi;
9) өзiнiң орынбасарларын қызметке тағайындау және қызметтен босату
үшiн тиiстi саланың уәкiлеттi органына кандидатуралар ұсынады;
10) өзiнiң орынбасарлары мен Кәсiпорынның басқа да басшы
қызметкерлерiнiң құзыретiн белгiлейдi;
11) қаржы- шаруашылық қызметіне және Кәсіпорын мүлкінің сақталуы
үшін таза табыстың белгіленген бөлігін уақтылы бюджетке аудармағаны үшін;
Кәсіпорынның даму жоспарын іске асыру нәтижелілігіне және
тиімділігіне дербес жауаптылықта болады;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де
функцияларды жүзеге асырады.
5. Кәсiпорынның мүлкi
23. Кәсiпорынның мүлкiн, құны оның теңгерiмiнде көрсетiлетiн
Кәсiпорынның активтерi құрайды.
24. Кәсiпорынның мүлкi бөлiнбейтiн болып табылады және салымдар
(жарғылық капиталдағы қатысу үлестерi, пайлар) бойынша, оның iшiнде
Кәсiпорын қызметкерлерiнiң арасында бөлуге болмайды.
25. Кәсiпорынның мүлкi:
1) оған меншiк иесi берген мүлiктiң;
2) өз қызметiнiң нәтижесiнде сатып алынған мүлiктiң (ақшалай
табыстарды қоса алғанда);
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де
қаражат көздерiнiң есебiнен қалыптастырылады.
26. Кәсiпорынның жүргiзуiнде тек оның жарғылық мақсаттарымен
көзделген қызметiн қамтамасыз ету үшiн оған қажеттi, не осы қызметтiң өнiмi
болып табылатын мүлкi болуы мүмкiн.
27. Жедел басқару құқығын алу және тоқтату, егер осы Жарғыда өзгеше
көзделмесе немесе аталған заттық құқықтың табиғатына қайшы келмесе,
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде меншiк құқығын және өзге
де заттық құқықты алу мен тоқтату үшiн көзделген талаптарда және тәртiппен
жүзеге асырылады.
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28. Жедел басқарудағы мүлiктi пайдаланудың жемiстерi, өнiмi мен
кiрiстерi, сондай-ақ Кәсiпорын шарттар немесе өзге де негiздер бойынша алған
мүлiк Қазақстан Республикасының заңнамасында меншiк құқығын алу үшiн
белгiленген тәртiппен Кәсiпорынның жедел басқаруына түседi.
29. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе меншiк
иесiнiң шешiмiмен өзгеше белгiленбесе, мүлiкке жедел басқару құқығы, оған
қатысты меншiк иесi оны Кәсiпорынға бекiту туралы шешiм қабылдаған,
Кәсiпорында мүлiктi өз теңгерiмiне бекiткен сәтiнде туындайды.
30. Кәсiпорынның негiзгi құралдарға жататын мүлiктi сатып алу-сату,
айырбастау, сыйға тарту шарттары негiзiнде иелiктен айыруға құқығы жоқ.
31. Кәсiпорынның мүлкiне жедел басқару құқығы «Мемлекеттік мүлік
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 154- бабына көзделген негіздер
бойынша және тәртіппен тоқтатылады.
32. Кәсіпорын осы Жарғының 30- тармағында көзделген жағдайларды
қоспағанда, негізгі құралдарға жататын, өзіне бекітіліп берілген мүлікті
иеліктен шығаруға немесе оған өзгеше тәсілмен билік етуге, дебиторлық
берешекті мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның жазбаша
келісімімен ғана беруге және есептен шығаруға құқылы.
33. Кәсiпорын оған жедел басқару құқығында бекiтiлген негiзгi
құралдарға жатпайтын жылжымалы мүлiкке дербес билiк етедi.
6. Кәсiпорынның қызметiн қаржыландыру
34. Кәсiпорынның қызметi өз табысы және Қазақстан Республикасының
бюджет заңнамасында айқындалған тәртiппен алынған бюджет қаражаты
есебiнен даму жоспарына сәйкес қаржыландырылады.
35. Кәсiпорын таза табысының бiр бөлiгiн республикалық бюджетке
аударуды корпоративтiк табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру үшiн
белгiленген мерзiмнен кейiн он жұмыс күнiнен кешiктiрмей жүргiзедi.
36. Кәсiпорын өзi өндiретiн өнiмдi дербес өткізеді.
37. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған,
Жарғыда көзделмеген қызметтi жүзеге асырудан осы кәсiпорын алған табыстар,
сондай-ақ бюджеттен қаржыландыру есебiнен құралған, сатылатын
тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң) белгiленген бағаларын
көтеру нәтижесiнде алынған табыстар Қазақстан Республикасының
заңнамасында айқындалатын тәртiппен бюджетке алып қоюға жатады. Мүлiктi
бухгалтерлiк есеп қағидалары бойынша тиiстi түрде көрсетпей пайдалану
фактiлерi анықталған жағдайда, ол да алып қоюға жатады.
7. Кәсiпорынның жарғылық капиталы
38. Кәсiпорынның жарғылық капиталы меншiк иесiнiнен жарғылық
қызметтi жүзеге асыру үшiн басқаруға алынған мүлiктен қалыптасады.
8. Кәсiпорынның есепке алуы мен есептiлiгi
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39. Кәсiпорынның бухгалтерлiк есебiн жүргiзу және қаржылық
есептiлiгiн жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық
есептiлiк туралы заңнамасына және тиiстi саланың уәкiлеттi органының
келiсiмi бойынша қаржылық есептiлiктiң халықаралық стандарттарына сәйкес
Кәсiпорынның директоры бекiтетiн есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.
40. Кәсiпорынның жылдық қаржылық есеп беруi бухгалтерлiк теңгерiмдi,
табыстар мен шығындар туралы есептi, ақша қозғалысы туралы есептi, өз
капиталындағы өзгерiстер туралы есептi, түсiндiрме жазбаны қамтиды.
9. Кәсiпорынның жауапкершiлiгi
41. Кәсiпорын өз мiндеттемелерi бойынша өзiнiң билiгiндегi ақшамен
жауап бередi. Кәсіпорынның тарату жағдайларын қоспағанда, Кәсіпорынның
қалған мүлкін алып қоюға жол бермейді.
42. Кәсіпорын мемлекеттің мiндеттемелерi бойынша жауап бермейді.
Акша жеткіліксіз болған кезде, оның міндеттемелері бойынша Қазақстан
Республикасы
республикалық
бюджет
қаражатымен
субсидиарлық
жауаптылықта болады.
10. Кәсiпорын қызметкерлерiне еңбекақы төлеу
43. Кәсiпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерiн жыл сайын тиiстi
саланың уәкiлеттi органы белгiлейдi.
44. Кәсіпорын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу «Азаматтық
қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың
қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы
төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы
31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен белгіленеді.
11. Еңбек ұжымымен өзара қатынас
45. Кәсiпорынның әкiмшiлiгi мен еңбек ұжымы арасындағы өзара
қатынас Қазақстан Республикасының Еңбек кодексiне және ұжымдық шартқа
сәйкес айқындалады.
46. Кәсiпорынның жұмыс тәртiбi iшкi еңбек тәртiбi қағидасына сәйкес
белгiленедi және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына
қайшы келмеуi тиiс.

12. Кәсiпорынды қайта ұйымдастыру және тарату
47. Кәсiпорынды қайта ұйымдастыру және
Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша жүргiзiледi.

тарату

Қазақстан
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48. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе,
Кәсiпорынды қайта ұйымдастыруды және таратуды мемлекеттiк мүлiк
жөнiндегi уәкiлеттi органның келiсiмi бойынша тиiстi саланың уәкiлеттi органы
жүзеге асырады.
49. Кредит берушiлердiң талаптарын қанағаттандырғаннан кейiн қалған
таратылған Кәсiпорынның мүлкiн мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi уәкiлеттi орган
қайта бөледi.
50. Кредит берушiлердiң талаптары қанағаттандырылғаннан кейiн қалған
таратылған Кәсiпорынның ақшасы, Кәсiпорынның мүлкiн сату нәтижесiнде
алынған қаражатты қоса алғанда, республикалық бюджеттiң табысына
есептеледi.
13. Жарғыға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi
51. Кәсiпорынның Жарғысына өзгерiстер мен толықтырулар тиiстi
саланың уәкiлеттi органының ұсынымы бойынша мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi
уәкiлеттi органның бұйрығымен енгiзiледi.
Директор ______________
(Аты-жөні)

__________
қолы

