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Кіріспе 

Нарын ауылдық клубы  Исатай  ауданы  əкімиятының  2006  жылғы  26  қаңтардағы  
№6  Аудандық  мəдениет  жəне  тілдерді  дамыту  бөліміне  қарасты «Жалын» мемлекеттік  
коммуналдық  кəсіпорны  есебіндегі  клуб  мекемелері жүйесі  олардың  гимараттарын  
ауылдық  округтер  есебіне  беру  туралы»  қаулысына  сəйкес  мемлекеттік  коммуналдық  
қазыналық  кəсіпорын  түрінде  құрылды. (одан  əрі- кəсіпорын) 

 
1.  Жалпы  ережелер 

1.1.Кəсіпорынның құрылтайшысы «Нарын ауылдық  округі  əкімінің  аппараты»  
мемлекеттік мекемесі болып табылады. 
1.2.Кəсіпорынның мүлкіне қатысты субъектінің құқығын мемлекеттік коммуналдық 
меншік құқығын (бұдан əрі – жергілікті атқарушы орган) «Нарын ауылдық округі  
əкімінің  аппараты» мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады. 
1.3.Кəсіпорынды басқаруды жүзеге асыратын орган Исатай  ауданы «Нарын ауылдық  
округі  əкімінің  аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – жергілікті атқарушы орган) 
болып табылады. 
1.4.Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Исатай  
ауданы, Нарын ауылы Болатжол көшесі  №11үй. 
1.5.Құрылтайшының толық атауы – Атырау  облысы  Исатай  ауданы «Нарын ауылдық  
округі  əкімінің  аппараты» мемлекеттік мекемесі 
1.6.Осы Ереже Коммуналдық мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табылады. 
1.7.Мекеменің мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Нарын ауылдық  клубы» мемлекеттік 
коммуналдық  қазыналық  кəсіпорны 
1.8.Мекеменің орыс тіліндегі толық атауы: Государственное коммунальное казенное 
предприятия  «Нарынский  сельский  клуб» 
 

 
2. Мемлекеттік кəсіпорынның заңдық мəртебесі 

 
2.1.Кəсіпорын мемлекеттік тіркелген сəтінен бастап құрылған болып есептеледі жəне 
заңды тұлға құқығына ие болады. 
2.2.Кəсіпорынның заңнамаға сəйкес дербес теңгерімі, банктерде шоттары, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген жəне Кəсіпорынның атауы бар 
бланкілер, мөрі болады. 
Кəсіпорын басқа заңды тұлға құра алмайды, сондай-ақ құрылтайшысы (қатысушысы) бола 
алмайды. 



2.3.Кəсіпорынмен жасалатын жəне Қазақстан Республикасының заңнамалық  актілеріне 
сəйкес міндетті түрде мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын азаматтық-құқықтық 
мəмілілелер, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленбесе, 
тіркелген сəттен бастап жасалынған деп есептеледі. 
 

3.  Кəсіпорын қызметінің мəні мен міндеттері. 
 

3.1.Кəсіпорын қызметінің мəні: Жеке адам, көркемөнерпаз халық шығармашылығын 
дамыту. 
3.2.Кəсіпорын қызметінің мақсаты: 
Ұйымның негізгі міндеті халықтың рухани жəне эстетикалық сұранысын          
қанағаттандыру болып табылады. 
Ұйымның қызметі: 
1)Халық шығармашылығын, этномəдени дəстүрлер мен əдет-ғұрыптарды сақтауға, 
насихаттауға, олардың осы заманғы тарихи жəне əлеуметтік-экономикалық жағдайларға 
бейімдеуге; 
2)Қазақстан Республикасында атап өтілетін мерекелерді, концерттерді, əн-би мерекелерін, 
тұсаукесерлерді, фестивальдерді, конкурстарды, айтыстарды, халықтың қолданбалы жəне 
бейнелеу өнері көрмелерін ұйымдастыруға; 
3)Ғылыми-практикалық, ақпараттық-əдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруға; 
4)Мəдени-демалыс қызметіндегі жəне халық шығармашылығындағы озық тəжірибені 
зерделеуге, қорытуға, танытуға, оны енгізуге жəне таратуға; 
5)Облыстық, өңірлік, республикалық, халықаралық мерекелерге, конкурстарға, 
фестивальдерге қатысу арқылы халық шығармашылығының үздік ұжымдарын 
насихаттауға; 
6) Этномəдени бірлестіктерді қолдауға; 
7)Мəдени-демалыс қызметі саласындағы инновациялық жобаларды, ұлттық мəдениеттерді 
сақтауға жəне дамытуға бағытталған əртүрлі мəдени акцияларды, бастамаларды қолдауға 
бағытталады. 
3.3.Кəсіпорын қойылған мақсаттарын іске асыру үшін қызметтің мынадай түрлерін жүзеге 
асырады. 
1) халықтық фольклорлық ансамбль; 
2) халықтық ұлт аспаптар оркестр; 
3)  «Жайдарман» көңіл тапқыш клубы; 
4) би үйірмесі 
5) терме; 
6)  вокал; 
7) түрлі мəдени сипатындағы шараларды ұйымдастыру. 
Кəсіпорын өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Мəдениет 
туралы» Заңды жəне басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері 
жəне осы кəсіпорынның Жарғысын басшылыққа алады. 
3.4.Кəсіпорын осы Жарғыда бекітілген оның қызметінің мəні мен мақсатына сай емес 
қызметті жүзеге асыруға; сондай-ақ мəмілелерді жасауға құқылы емес. 
3.5.Кəсіпорынның Қазақстан Республикасының заңдарында немесе құрылтай 
құжаттарында белгілі бір шек қойылған қызмет мақсаттарына қайшы не оның 
басшысының жарғылық құзыретін бұза отырып, жасаған мəмлесі тиісті саласының 
уəкілетті органының немесе мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті органның (жергілікті 
атқарушы органның) не прокурордың талап арызы бойынша жарамсыз деп танылуы 
мүмкін. 
3.6.Кəсіпорын басшысының заңды тұлғаның жарғыдан тыс қызметті жүзеге асыруға 
бағытталған іс-қимылдары еңбек міндеттері бұзу болып табылып, тəртіптік жəне 
материалдық жауаптылық шараларын қолдануға əкеп соғады. 



 
4.  Кəсіпорынды басқару 

 
4.1. Кəсіпорынның  мүлкіне  қатысты уəкілетті орган (жергілікті атқарушы орган); 
1)Кəсіпорынның бюджетінен қаржыландырылатын қызметінің басым бағыттарын жəне 
міндетті жұмыс (қызметтер) көлемін анықтайды. 
2)Кəсіпорындардың даму жоспарларын жəне оларды орындау жөніндегі есептерін 
қарайды, келіседі жəне бекітеді; 
3)Кəсіпорынның даму жоспарларының орындалуын бақылауды жəне талдауды жүзеге 
асырады; 
4) Коммуналдық мүлікті Кəсіпорынға бекітеді; 
5)Кəсіпорынның мүлкін пайдалану туралы, оның ішінде оны кепілге, жалға алуға, өтеусіз 
пайдалануға жəне сенімгерлікпен басқаруға беру туралы шешімдер қабылдайды; 
6)Кəсіпорынның мүлкін пайдалануға жəне сақтауға бақылауды қамтамасыз етеді; 
7)Кəсіпорын мүлкінің есепке алуды ұйымдастырады, оны тиімді пайдалануды қамтамасыз 
етеді; 
8)Осы Жарғымен жəне Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында жүктелген өзге 
де өкілеттілікті жүзеге асырады. 
4.2.Басшыны тағайындау, оны  аттестаттаудан өткізу, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайды қоспағанда, Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын тəртіппен жүзеге асырылады. 
4.3.Тиісті саланың уəкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) Кəсіпорынның 
басшысымен еңбек қатынастарын Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес 
еңбек шартын жасасу арқылы рəсімдейді. 
Еңбек шартында Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен белгіленген 
Жағдайлардан басқа, бюджетке таза табыстың белгіленген бөлігі уақытылы 
аударылмағаны үшін Кəсіпорын басшысының жауапкершілігі айқындалады. 
4.4.Кəсіпорынның басшысы Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне мүлкінің 
сақталуына дербес жауапты болады. 
4.5.Кəсіпорынның басшысы Кəсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-əрекетті 
ұйымдастыруға дербес жауапты болады. 
4.6.Басшы дара басшылық қағидаттарында əрекет етеді жəне Кəсіпорын қызметінің 
барлық мəселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне осы Жарғымен 
айқындалатын өз құзыретіне сəйкес дербес шешеді. 
Кəсіпорын басшысы: 
1) Кəсіпорынның атынан сенімхатсыз əрекет етеді жəне оның мүдделерін барлық 
органдарда білдіреді. 
2)Қазақстан  Республикасының заңнамасымен бекітілген шектерде Кəсіпорынның мүлкіне 
билік етеді; 
3)Шарттар жасасада жəне өзге де мəмілелер жасайды; 
4) Сенімхаттар береді; 
5) Банктік шоттар ашады; 
6)Кəсіпорынның барлық қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар шығарады жəне 
нұсқаулар береді; 
7)Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес Кəсіпорынның қызметкерлерін 
жұмысқа қабылдайды жəне олармен  еңбек шарттарын бұзады, көтермелеу шараларын 
қолданады жəне егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне осы Жарғымен 
өзгеше көзделмесе оларды жазаға тартады. 
8)Белгіленген еңбекақы төлеу қоры шегінде еңбекақы төлеу нысанын, штаттық кестені, 
лауазымдық айлықақылардың мөлшерін, Кəсіпорынның қызметкерлеріне сыйлықақы беру 
жəне өзге де сыйақы жүйесін бекітеді; 



9)Өзінің орынбасарларын  қызметке тағайындау жəне қызметтен босату үшін тиісті 
саланың уəкілетті органына (жергілікті атқарушы органға) кандидатуралар ұсынады; 
10Кəсіпорынның мүлкінің сақталуын жəне тиімді пайдалануын қамтамасыз етеді; 
11)Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады; 

 
5.  Кəсіпорынның мүлкі. 

 
5.1.Кəсіпорынның мүлкін, құны оның теңгерімінде көрсетілетін Кəсіпорынның активтері 
құрайды. 
5.2.Кəсіпорынның мүлкі бөлінбейтін болып табылады жəне салымдар (жарғылық 
капиталдағы қатысу үлестері, пайлар) бойынша, оның ішінде Кəсіпорын қызметкерлерінің 
арасында бөлуге болмайды. 
5.3. Кəсіпорынның мүлкі; 
1) Оған меншік иесі берген мүліктің; 
2)Өз қызметінің нəтижесінде сатып алынған мүліктің (ақшалай табыстарды қоса алғанда) 
3)Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қаражат 
көздерінің есебінен қалыптастырылады. 
5.4.Кəсіпорынның жүргізіуінде тек оның жарғылық мақсаттармен көзделген қызметін 
қамтамасыз ету үшін оған қажетті, не осы қызметтің өнімі болып табылатын мүлкі болуы 
мүмкін. 
5.5.Шаруашылық жүргізу (жедел басқару) құқығын алу жəне тоқтату, егер осы бапта 
өзгеше көзделмесе немесе аталған заттық құқықтың табиғатына қайшы келмесе, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында меншік құқығын алу үшін белгіленген 
тəртіппен Кəсіпорынның шаруашылық жүргізуіне түседі. 
5.7.Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе меншік иесінің шешімімен 
өзгеше белгіленбесе, мүлікке шаруашылық жүргізу (жедел басқару) құқығы, оған қатысты 
меншік иесі оны Кəсіпорынға бекіту туралы шешім қабылданған, Кəсіпорында мүлікті өз 
теңгеріміне бекіткен сəтінде туындайды. 
5.8.Кəсіпорынның негізгі құралдарға жататын мүлікті сатып алу-сату, айырбастау, сыйға 
тарту шарттары негізінде иеліктен айыруға құқығы жоқ. 
5.9.Кəсіпорынның мүлкіне шаруашылық жүргізу (жедел басқару) құқығы, Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің 249- бабында көзделген тəртіппен жəне меншік 
құқығын тоқтату негіздері бойынша тоқтатылады. 
5.10.Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе жергілікті 
атқарушы орган тиісті саланың уəкілетті органының келісімі бойынша Кəсіпорыннан 
(жедел басқару құқығында) бекітлген мүлікті алып қоюға не оны өзі құрған басқа заңды 
тұлғалар арасында қайта бөлуге құқылы. 
5.11.Шаруашылық жүргізу (жедел басқару) құқығындағы мүлікті алып қою туралы 
шешімінде жергілікті атқарушы орган Кəсіпорынға оны өзге тұлғаға бергенге дейін 
ұстауын жəне сақталуын қамтамасыз етудің мерзімдерін белгілейді (жедел басқару 
құқығындағы Кəсіпорындарға белгілеуге құқылы). 
5.12.Негізгі құралдарға жататын, өзіне бекітіліп берілген мүлікті иеліктен шығаруға 
немесе оған өзгеше тəсілмен билік етуге, дебиторлық берешекті мемлекеттік мүлік 
жөніндегі уəкілетті органның жазбаша келісімімен ғана (жергілікті атқарушы орган), 
беруге жəне есептен шығаруға құқылы. 
5.13.Кəсіпорын оған шаруашылық жүргізу құқығында (жедел басқару құқығында) 
бекілген негізгі құралдарға жатпайтын жылжымалы мүлікке дербес билік етеді. 
5.14.Егер Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі немесе меншік иесі (жергілікті 
атқарушы органмен) өзгеше белгіленбесе, мүлікпен жасалған мəмілелерден алынған 
ақшаны Кəсіпорын дербес пайдаланады. 
 



6. Кəсіпорынның қызметін қаржыландыру. 
 
6.1.Кəсіпорынның қызметі өз табысы жəне Қазақстан Республикасының бюджет 
заңнамасында айқындалған тəртіппен алынған бюджет қаражаты есебінен даму 
жоспарына сəйкес қаржыландырылады. 
Кəсіпорынның даму жоспарларын əзірлеу жəне бекіту тəртібін (жергілікті атқарушы 
орган) айқындайды. 
6.2.Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорын тұрғындарға ақылы мəдени қызмет 
көрсетеді.Оның көлемі жыл басында Исатай аудандық мəдениет, дене шынықтыру жəне 
спорт бөлімімен келісілген жоспарға сəйкес белгіленіп, түскен қаржы мекеменің есеп-
шотына жинақталады жəне құрылтайшының келісімімен мекеменің ішкі қажетіне 
жұмсалады.Кəсіпорынның таза табысының бір бөлігі белгіленген нормативтер бойынша 
Қазақстан республикасының Бюджет кодексінде белгіленген тəртіппен жергілікті 
бюджетке аударылуы тиіс. 
Кəсіпорын таза табысының бір бөлігін республикалық бюджетке аударуды корпоративтік 
табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он 
жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді. 
 

7. Кəсіпорынның жарғылық капиталы. 
 
7.1.Кəсіпорынның жарғылық капиталы (жедел басқару құқығындағы) меншік иесінен 
жарғылық қызметті жүзеге асыру үшін басқаруға алынған мүліктен қалыптасады. 
 

8. Кəсіпорынның есепке алуы мен есептілігі 
 
8.1.Кəсіпорынның бухгалтерлік есебін жүргізу жəне қаржылық есептілігін жасау 
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеппен қаржылық есептілік туралы 
заңнамасына жəне қаржылық есептіліктің тиісті саланың уəкілетті органының (жергілікті 
атқарушы органның) келісімі бойынша халықаралық стандарттарына (шаруашылық 
жүргізу құқығындағы) жəне қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттарына (жедел 
басқару құқығындағы) сəйкес Кəсіпорынның басшысы бекітетін есеп саясатына сəйкес 
жүзеге асырылады. 
8.2.Кəсіпорынның жылдық қаржылық есеп беруі бухгалтерлік теңгерімді, табыстар мен 
шығындар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, өз капиталындағы өзгерістер 
туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды. 
 

9. Кəсіпорынның жауапкершілігі 
 
9.1. Жедел басқару  құқығындағы  Кəсіпорын  өз  міндеттемелері бойынша  өзінің 
билігіндегі  ақшамен  жауап  береді. Ақша жеткіліксіз болған кезде, оның міндеттемелері 
бойынша Қазақстан Республикасы немесе əкімшілік-аумақтық бірлік тиісті бюджет 
қаражатымен субсидиалық жауаптылықта болады. 
 

10. Еңбек ұжымымен өзара қатынасы. 
 
10.1.Кəсіпорынның əкімшілігі мен еңбек ұжымы арасындағы өзара қатынас Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексіне жəне ұжымдық шартқа сəйкес айқындалады. 
10.2.Кəсіпорынның жұмыс тəртібі ішкі еңбек тəртібі қағидасына сəйкес белгіленеді жəне 
Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс. 
10.3 «Нарын ауылдық клубы» мемлекеттік  қазыналық  кəсіпорынның жұмыс тəртібі: 
аптасына 40 сағат, жұмыс режимі: дүйсенбі-жұма сағат 9-00-ден 18-30-ға дейін, түскі 
үзіліс сағат 13-00-ден 14-30-ға дейін, демалыс күндері: сенбі-жексенбі. 



 
11. Кəсіпорын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу. 

 
11.1.Кəсіпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерін жыл сайын тиісті саланың 
уəкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) белгілейді. 
11.2.Еңбекақы төлеу нысандарын, штат кестесін, лауазымдық сыйлықақылар мөлшерін, 
сыйлықақы беру жəне өзге сыйақы жүйесін белгіленген еңбекақы ақы төлеу қорының 
шегінде Кəсіпорын дербес айқындайды. 
11.3.Кəсіпорын басшысының лауазымдық айлықақы мөлшерін, оған сыйлықақы беру 
жəне өзге де сыйлықақы беру жəне өзге де сыйақы жүйесін тиісті саланың уəкілетті 
органы (жергілікті атқарушы орган) белгілейді. 
 

 
 

12. Кəсіпорынды қайта ұйымдастыру жəне тарату. 
 
12.1.Кəсіпорынды қайта ұйымдастыру жəне тарату жергілікті атқарушы органның шешімі 
бойынша жүргізіледі. Кəсіпорын Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен 
көзделген басқа да негіздері бойынша таратылуы мүмкін. 
12.2.Коммуналдық Кəсіпорынды қайта ұйымдастыруды жəне таратуды жергілікті 
атқарушы орган жүзеге асырады. 
12.3.Кредит берулердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған (жергілікті 
атқарушы орган) қайта бөледі. 
Кредит берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған таратылған 
Кəсіпорынның ақшасы, Кəсіпорынның мүлкін сату нəтижесінде алынған қаражатты қоса 
алғанда, тиісті бюджеттің талабына есептеледі. 
 

13.  Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тəртібі. 
 
13.1.Кəсіпорынның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар  тиісті саланың уəкілетті 
органның ұсынымы бойынша аудан əкімдігімен енгізіледі. 
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У С Т А В 
 

Государсственного  коммунального  казенного  предприятия 
 

«Нарынский  сельский клуб» 
 

Введение 
 
Нарынский  сельский  клуб  создан  указом  №6 Исатайской  районной  админстраций  от  

26.01.2006 г. «О передаче сельскому округу в государственного  коммунального 
предприятие»  «Жалын»  клубных   учреждении  и  их  здании, ранее  подчиненных  
районному  отделу   культуры  и  развития  языков (далее  государственное  предприятие) 

 
 
 

1.Общие положение 
 

 1.1.Учредителем Предприятия является  Государственное  учерждение  Аппарата  
Акима  Исатайского  округа» 

 1.2.Права  субъекта права государственной коммунальной собственности в 
отношении имущества Предприятия осуществляет государственное учреждение  Аппарата  
Акима  Нарынского  округа» Исатайского района Атырауской области» (далее-местный 
исполнительный орган). 

 1.3.Органом, осуществляющим управление Предприятием является государственное 
учреждения Государственное учерждение Аппарата Акима Нарынского округа» 
«Исатайского района Атырауской области». 

 1.4. Место нахождения юридического лица: Республика Казахстан, Атырауская 
область, Исатайский район, ауыл Нарын, улица Болатжол, дом №11  
 

 1.5.Полное наименование учредителя – Государственное  учерждение  Аппарата  
Акима  Нарынского  округа» 
 
 1.6.Настоящее Положение является учредительным документом коммунального 
государственного учреждения. 
 1.7.Полное  наименование предприятие в государственном языке: «Нарын  ауылдық  
клубы» мемлекеттік  коммуналдық  қазыналық    кəсіпорыны 
 

1.18.Полное наименование предприятие на русском языке: Государственное 
коммунальное казенное предприятие  «Нарынский сельский клуб» 
  
 



 
2. Юридический статус  предприятия 

 
 
 2.1.Предприятия считается созданным и приобретает права юридического лица с 
момента его государственной регистрация. 
 2.2.Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в соответствии с 
законодательством, бланки, печать с изображением Государственного Герба Республики 
Казахстан и наименованием Предприятия. 
 Предприятие не можеть создавать, а так же выступать учредителем (участником) 
другого юридического лица. 
 2.3.Гражданского-правовые сделки, заключаемые Предприятием и подлежащие 
обязательной государственной или иной регистрации в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан, считаются совершенными с момента регистрации, если иное 
не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. 
 

3.Предмет и цели деятельности Предприятия 
 
 3.1.Предметом деятельности Предприятия является: Развития 
личности,самодеятельного художественного народного творчества. 
 3.2.Целью деятельности Предприятия является: Развития личности самодетельного 
художественного народного творчества. 
 3.2. Целью деятельности Предприятия является: 
Основной задачей организаций является удовлетворение духовных и эстетических запросов 
населения.Деятельность организаций направлена на: 
 1)Сохранение, пропаганду народного творчества, этнокультурных традиций и 
обрядов, их адаптацию к современным историческим и социального- экономическим 
условиям; 
 2)Организацию праздников, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, 
праздников песни и танца, презентаций, фестивалей, конкурсов, айтысов, выставок 
народного прикладного и изобразительного искусства; 
 3)Организацию научно-практической, инфориационно-методической работы; 
 4)Изучение, обобщение, популяризацию передого опыта в культурно-досуговой 
деятельности и народном творчестве, его внедрение и распространение; 
 5)Пропаганду лучших коллективов народного творчества через участие в областных, 
региональных, республиканских, международных праздниках, конкурсах, фестивалях; 
 6) Поддержку этнокультурных объединений; 
 7) Поддержку иновационных проектов в области культурно-досуговой деятельности, 
различных культурных акций, инициатив, направленных на сохранение и развитие 
национальных культур. 
 3.3.Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды 
деятельности: 
 1) народный фольклорный ансамбль; 
 2) народно-национальный инструментальный оркестр; 
 3) «Жайдарман» клуб веселых и находчивых; 
 4) кружок танцы; 
 5) терме 
 6) вокал; 
 7) организация различных мероприятии культурного характера. 
 Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 
Казахстан, Законом «О культуре», Уставом предприятий. 
 3.4.Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не 
отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленным в настоящем Уставе. 



 3.5.Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями деятельности, 
определенно ограниченными законами Республики Казахстан или учредительными 
документами, либо с нарушением уставной компетенции руководителя, может быть 
признана недействительной по иску уполноиоченного органа соответствующей отрасли или 
уполномоченного органа по государственному имуществу (местного исполнительного 
органа), либо прокурора. 
 3.6.Действия руководителя, направленные на осуществление Предприятием 
неуставной деятельности, являются нарушением трудовых обязанностей и влекут 
применение мер дисциплинарной и материальной ответственности. 

 
4. Управление Предприятием 

 
4.1.Уполномоченный орган в отношении имущества Предприятия (местный исполнительный 
орган): 
       1)Определяет приоритетные направления деятельности и обязательные объемы работ 
(услуг), финансируемых из бюджета Предприятия: 
       2)Рассматривает, согласовывает и утверждает планы развития Предприятия и отчеты по 
их исполнению: 
       3)Осуществляет контроль и анализ выполнения планов развития Предприятия: 
       4) Закрепляет коммунальное имущество за Предприятием: 
       5)Принимает решения об использовании имущества Предприятия, в том числе о 
передаче его в залог, аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление: 
       6)Обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества Предприятия: 
     7)Организует учет имущества Предприятия, обеспечивает его эффективное 
использование: 
       8)Осуществляет иные плономочия, возложенные на него настоящим Уставом и иным 
законодательством Республики Казахстан.  
      4.2.Назначение руководителя, проведение его аттестации осуществляются в порядке, 
определяемом Правительством Республики Казахстан, за исключением случаев,  
установленных законодательством Республики Казахстан. 
       4.3.Уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) 
оформляет трудовые отношения с руководителем Предприятия посредством заключения 
трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. В трудовом 
договоре, помимо условий, установленных Трудовым кодексом Республики Казахстан, 
определяется ответственность руководителя Педприятия за несвоевременные перечисления 
установленной части чистого дохода в бюджет. 
        4.4.Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за финансово-
хозяйственную деятельность и сохранность имущества Предприятия. 
        4.5.Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за организацию 
противодействия коррупции на Предприятии.  
        4.6.Руководитель Предприятия действует на принципах единоначалия и самостоятельно 
решает все вопросы деятельности Педприятия в соответствии с его компетенцией, 
определяемой законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. 
        Руководитель предприятии: 
        1)Без доверенности действует от имени Предприятия и представляет его интересы во 
всех органах: 
        2)В пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, распоряжается 
имуществом Предприятия: 
        3)Заключает договоры и совершает иные сделки: 
           Предприятия: 
4)В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает на работу и 
расторгает трудовой договор с работниками Предприятия, применяет меры поощрения и 



налагает взыскания на них, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом. 
        5)Утверждает формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных 
окладов, систему премирования и иного вознаграждения работников Предприятия, в 
пределах установленного фонда оплаты труда: 
        6)Представляет уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному 
исполнительному органу) кандидатуры для назначения на должность и освобождения от 
должности своих заместителей: 
       7)Обеспечивает сохранность и эффективное использование закрепленного за 
Предприятией имущества. 
       8)Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики  
Казахстан. 

5. Имущество предприятия 
 
       5.1.Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, стоимость которых 
отражается на его балансе. 
       5.2.Имущество Предприятия является неделимым и не может быть распределено по 
вкладам (долям участия в уставном капитале, паям) в том числе между работниками 
Предприятия. 
       5.3.Имущество предприятия формируется за счет: 
 1) имущества, переданного ему собственником: 
 2)имущества (включая денежные доходы), приобретенно в результате собственной 
деятельности: 
 3)иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. 

5.4.В ведении Предприятия может находиться лищь то имущество, которое либо 
является продуктом этой деятельности.  

5.5.Приобретение и прекращение права хозайственного ведения (оперативного 
управления) осуществляются на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским 
кодексом Республики Казахстан для приобретения и прекращено настоящим Уставом или не 
противоречит природе данного вещного права.  

  5.6.Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
хозайственном ведении (оперативного управления), а также имущество, приобретенное 
Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение 
(оперативное управление) Предприятия в поядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан для приобретения права собственности. 

  5.7.Право хозяйственного ведения (оператиыного управления) на имущество, в 
отношении которого собственником принято решение о закрепления имущества на его 
балансе, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или решением 
собственника. 

  5.8.Предприятие не имеет право отчуждать на оснавании договоров купли-продажи, 
мены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.  

  5.9.Право хозяйственного ведения (оперативного управления) на имущество 
Предприятия прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 
Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права собственности.  

  5.10.Местный исполнительный орган вправе по согласованию с уполномоченным 
органом соответствующей отрасли изъять закрепленное за Предприятием (на праве 
оперативного управления) имущество либо перераспределить его между другими 
созданными им юридическими лицами, если иное не установлено законнами Республики 
Казахстан. 

5.11.В решении об изьятии имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения 
(оперативного управления),местный исполнительный орган устанавливать для Предприятий  
 
 



 
на праве оперативного управления) Предприятию сроки содержания и обеспечения 
сохраности изьятого имущества до его передачи иному лицу. 

5.12.Предприятие (на праве оперативного управления) вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, относящимся к основном 
средствам, передавать и списывать дебиторскую задолженность лишь с письменного 
согласия местного исполнительного органа. 

5.13.Предприятие самостоятельного распоряжается не относящимся к основным 
средствам движимым имуществом используются Предприятием самостоятельно, если иное 
не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или собственником (местным 
исполнительным органом). 

 
6.Финансирование дятельности предприятия 

  
6.1.Дятелность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет 
собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном 
бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством 
Республики Казахстан. Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия 
устанавливается местным исполнительным органом. 

6.2.Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия устанавливается местным 
исполнительным органом. Часть чистого дохода Предприятия по устанавленным нормативам 
подлежит зачислению в местный бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Республики Казахстан. Предприятие производит перечесление в соответствующий бюджет 
части чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи 
декларации по корпоративному подоходному налогу. 
 

7.Уставный капитал предприятия 
 
   7.1. Уставный капитал Предприятия (на праве оперативного управления) формируется 

из имущества, полученного от собственника в управление для осуществления уставной 
деятельности. 

8. Учет и отчестность предприятия 
 
8.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Предприятия 

осуществляется в соответстви с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности Республики Казахстан и учетной политикой, утверждаемой руководителем 
Предприятия по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли 
(местным исполнительным органом) в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (на праве хозяйственного ведения), с национальными стандартами 
финансовой отчетности (на праве оперативного управления). 

  8.2. Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя: бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убитках, отчет о движении денежных средств, отчет об 
изменениях в капитале, пояснительную записку. 

                                           
                                           9. Ответственность предприятия 

 
  
9.1. Предприятие на праве оперативного управления отвечает по своим обязательствам 
находящимся в его распоряжении деньгами. При недостаточности денег субсилиарную 
ответственность по его обезательствам несет Республика Казахстан или адменистративно-
территориальная единица средствами соответствующего бюджета.  

 
 



 
10. Взаимоотношения с трудовым коллективом 

 
      10.1.Взаимооотношения между администрацией Преджприятия и трудовым коллективом 
определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан и коллективном 
договором. 
      10.2.Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутренного трудового 
распорядка и не должен противоречить нормам трудового законодательства Республики 
Казахстан. 
      10.3. Режим работы Предприятии: 40 часов неделю; с 9-00-13.00 по 14.30-18-30 часов, 
выходной: суббота, воскресенье. 
 
 

11. Оплата и труда работников Предприятия 
 
 11.1.Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодного устанавливается 
уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительном органом). 
 11.2.Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, 
система премирования и иного вознаграждения определяются Предприятием самостоятельно 
в пределах установленного фонда оплаты труда. 
 11.3.Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, система 
премирования и иного вознограждения устанавливаются уполномоченным органом 
соответствующей отрасли (местным исполнительным органом). 
 
 

12. Реорганизация и ликвидация Предприятия 
 
 12.1.Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению местного 
исполнительного органа. Предприятие может быть ликвидировано также по другим 
основаниям, предусмотренным  Гражданским кодексом Республики Казахстан. 
 12.2.Реорганизацию и ликвидацию коммунального Предприятия осуществляет 
местный исполнительный орган. 
 12.3.Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, перераспреднляется уполномоченным органом по государственному 
имуществу (местным исполнительным органом). Деньги ликвидированного Предприятия, 
включаясредства, полученные в результате реализации имущества Предприятия, и 
оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход 
соответствующего бюджета.  
 
 

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
 
 13.1. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносятся акиматом района по 
представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли. 
 

 

 


