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Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің 

млекеттік мүлік жэне 
шелендіру комитеті 
ғасының міндетін 
атқарушының
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бекітілген

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 
Мэдениет комитетінің «Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 

опера жэне балет театры» республикалық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының жарғысына өзгерістер мен толықтыру

1. «Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі Мәдениет 
комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғыларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік 
жэне жекешелендіру комитеті Төрағасының 2011 жылғы 6 желтоқсандағы 
№ 861 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мэдениет жэне ақпарат 
министрлігі Мэдениет комитетінің «Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық опера жэне балет театры» республикалық мемлекеттік қазыналық 
кэсіпорны жарғысының (бұдан әрі - Жарғы) титулдық парағында 
Кэсіпорынның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Мэдениет министрлігінің «Абай атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық опера жэне балет театры» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кэсіпорнының».

2. Жарғының 1-бөлімінде:
1- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Мэдениет министрлігінің «Абай атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық опера жэне балет театры» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі - Кәсіпорын) жедел басқару 
құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады.»;

2- тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасы Мэдениет министрлігінің кейбір мәселелері

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 мамырдағы 
№ 441 қаулысына сәйкес, Кәсіпорын Қазақстан Республикасы Мэдениет 
министрлігінің «Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера жэне 
балет театры» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына қайта 
аталды.».

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:



«5. Кәсіпорынды басқаруды жүзеге асыратын орган Қазақстан 
Республикасы Мәдениет министрлігі (бүдан эрі -  тиісті саланың уәкілетті 
органы) болып табылады.»;

6-тармақта үшінші жэне төртінші абзацтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«мемлекеттік тілде - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 
«Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера жэне балет театры» 
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;

орыс тілінде -  Республиканское государственное казенное предприятие 
«Казахский государственный академический театр оперы и балета имени 
Абая» Министерства культуры Республики Казахстан;».

3. Жарғының 6-бөлімінің 41-тармағының бірінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«41. Кәсіпорынның таза табысының бір бөлігін аудару нормативі 
«Республикалық мемлекеттік кэсіпорындардың таза табысының бір бөлігін 
аудару нормативін бекіту және «Республикалық бюджетке түсетін түсімдердің 
алынуына, артық (қате) төленген соманың бюджеттен қайтарылуына және 
(немесе) есепке алынуына және салықтық емес түсімдердің, трансферттердің, 
бюджеттік кредиттерді өтеу, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
соманың, қарыздардың бюджетке түсуін бақылауды жүзеге асыруға жауапты 
уэкілетті органдардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандагы № 1339 қаулысына өзгеріс енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылгы 2 мамырдағы 
№ 448 қаулысына сәйкес белгіленеді.».

4. Жарғының 8-бөлімінің 46-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«46. Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін жүргізу жэне қаржылық

есептілігін жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы заңнамасына жэне тиісті саланың уэкілетті органының 
келісімі бойынша қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес 
Кэсіпорынның директоры бекітетін есеп саясатына сэйкес жүзеге асырылады.».

Бас директор А.И. Бөрібаев
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Изменения и дополнение в устав Республиканского государственного 
казенного предприятия «Казахский государственный академиче£кий 

театр оперы и балета имени Абая» Комитета по культуре Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан

1. На титульном листе устава Республиканского государственного 
казенного предприятия «Казахский государственный академический театр 
оперы и балета имени Абая» Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан, утвержденного приказом Председателя 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2011 года № 861 «Об утверждении 
уставов республиканских государственных предприятий Комитета по культуре 
Министерства культуры Республики Казахстан» (далее -  Устав), наименование 
Предприятия изложить в следующей редакции:

«Республиканского государственного казенного предприятия «Казахский 
государственный академический театр оперы и балета имени Абая»
Министерства культуры Республики Казахстан.».

2. В разделе 1 Устава:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 

государственный академический театр оперы и балета имени Абая»
Министерства культуры Республики Казахстан (далее - Предприятие) является 
юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного 
предприятия на праве оперативного управления.»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 4 мая 2014 года № 441 «О некоторых вопросах Министерства культуры 
Республики Казахстан» Предприятие переименовано в Республиканское 
государственное казенное предприятие «Казахский государственный 
академический театр оперы и балета имени Абая» Министерства культуры 
Республики Казахстан.».

пункт 5 изложить в следующей редакции:



«5. Органом, осуществляющим управление Предприятием является 
Министерство культуры Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган 
соответствующей отрасли).»;

в пункте 6 абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«на государственном языке - Қазақстан Республикасы Мэдениет 

министрлігінің «Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера жэне 
балет театры» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;

на русском языке - Республиканское государственное казенное 
предприятие «Казахский государственный академический театр оперы и 
балета имени Абая» Министерства культуры Республики Казахстан.».

3. Абзац первый пункта 41 раздела 6 Устава изложить в следующей 
редакции:

«41. Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия 
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 2 мая 2013 года № 448 «Об утверждении норматива отчисления 
части чистого дохода республиканских государственных предприятий и 
внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 
31 декабря 2008 года № 1339 «Об утверждении перечня уполномоченных 
органов, ответственных за взимание поступлений в республиканский бюджет, 
за возврат из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм и 
осуществляющих контроль за поступлениями в бюджет неналоговых 
поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм 
погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, 
займов.».

4. Пункт 46 раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:
«46. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 

Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и учетной 
политикой, утверждаемой директором Предприятия по согласованию с 
уполномоченным органом соответствующей отрасли, в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности.».

Генеральный директор Бурибаев А.И.




