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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 

 1.1. Осы Ереже «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 

жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңының 53-58 - баптарына, «Сафи Өтебаев атындағы 

Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі-

Қоғам) Жарғысының 52 - тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді және басқару 

органы – Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі-Директорлар кеңесі) қызметін 

ұйымдастыру тәртібін реттейді.  

1.2. Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы-

ның 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңында және Қоғамның Жарғысында Жалғыз 

акционер-Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің (бұдан әрі – Жалғыз 

акционер), Қоғамның атқарушы органының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселе-

лерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. 

1.3. Қоғамның Директорлар кеңесі өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде ҚР Кон-

ституциясымен, ҚР Азаматтық кодексімен, ҚР Салық кодексімен, ҚР Еңбек кодексімен, 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы 

№415-II Заңы, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», «Білім туралы», «Мемлекеттік 

мүлік туралы» Заңдарымен, Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы өзге де 

нормативтік құқықтық актілермен, Қоғамның Жарғысымен, Жалғыз акционердің шешім-

дерімен, осы Ережемен басқарылады. 

 

 

2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰЗЫРЕТІ 

2.1. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады: 

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау; 

2) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, 

оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру 

(өткізу)тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау; 

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу 

бағасы туралы шешім қабылдау; 

4) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту; 

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту; 

6) Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту; 

7) штат санын бекіту; 

8) Басқарма төрағасын –ректорын сайлау, өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ 

оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

9) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма 

төрағасының-қоғам ректорының ұсынуы бойынша Басқарма мүшелерін сайлау және 

өкілеттік мерзімін айқындау, сондай – ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқта-

ту;  

10) Қоғамның Басқарма төрағасы-ректорының, Басқарма мүшелерінің лауазымдық 

жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және оларды қабылдау шарттарын 

айқындау; 

11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның 

басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жұмыс тәртібін, еңбегіне ақы төлеу мен 

сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;   

12) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның 

өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық 

жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;   

13) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі 
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мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі 

бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау; 

14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру 

мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аук-

циондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін бел-

гілейтін ішкі құжатты бекіту; 

15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер 

қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту; 

16) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 

үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім 

қабылдау; 

17) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп 

пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жина-

лысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау; 

18) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да 

көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту; 

19) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 

қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау; 

20) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді пп-ға сәйкес Қоғамның Жалғыз 

акционері қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар мәміле-

лерді жасасу туралы шешім қабылдау. 6) Қоғам Жарғысының 48-тармағының; 

21) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мерзімге қоғамның да-

му жоспарын және Қоғамның атқарушы органы дайындаған және ұсынған даму жоспары-

ның орындалуы жөніндегі есепті бекіту; 

22) Қоғамның әкімшілік шығыстарына, оның ішінде еңбекке ақы төлеу және сый-

лықақы беру тәртібі бойынша мониторинг жүргізу және бақылау ұйымдастыру; 

23) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын бекіту; 

24) профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің лауазымдарына 

конкурстық орналасу қағидаларын бекіту; ; 

25) Қоғамға оқуға қабылдау қағидаларын бекіту; 

26) Қоғамның эндаумент-қорын құру туралы шешім қабылдау; 

27) шет мемлекеттерде қоғамның филиалдарын құру туралы шешім қабылдау; 

28) Қоғамның жарғылық қызметін жүзеге асыру үшін қосымша қаржы және матери-

алдық қаражат көздерін тарту; 

29) Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысанын және оларды толтыруға 

қойылатын талаптарды бекіту; 

30) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарла-

малары бойынша оқуға ақы төлеу мөлшерлерін бекіту; 

31) академиялық құрылымдық бөлімшелерді құру және тарату туралы шешімдер 

қабылдау; 

32) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген, 

Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатады. 

2.2. Тізбесі 2.1-тармақта белгіленген мәселелер осы Ережені Қоғамның атқарушы 

органына шешу үшін беруге болмайды. 

2.3. Директорлар кеңесінің Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзы-

ретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акцио-

нердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. 

2.4. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар 

дайындау үшін қоғамда мынадай мәселелерді қарайтын Директорлар кеңесінің комитет-
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тері құрылады: 

      1) стратегиялық жоспарлау; 

      2) кадрлар және сыйақылар; 

      3) Ішкі аудит; 

      4) әлеуметтік мәселелер; 

      5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер. 

 2.5. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және 

нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. 

 2.6. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу 

тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін комитеттер 

туралы ішкі құжатпен және нұсқаулықтармен белгіленеді. 

 

 

3. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ 

3.1. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның 

мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Дирек-

торлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау Жалғыз 

акционердің айрықша құзыретіне кіреді. 

3.2. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. 

Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға және Қоғам-

ның осы ережелеріне сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға 

беруге құқылы емес.  

3.3. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің: 

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдерін сайлауға ұсынылған (ұсы-

нылған) тұлғалар; 

2) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционердің өкілі ретінде 

Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) Жеке тұлғаларға қол-

данылмайды; 

3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органының 

өкілдері болып табылатын жеке тұлғаларға қолданылмайды. 

3.4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үштен кем болмауға тиіс. Ди-

ректорлар кеңесі мүшелері санының отыз процентінен аспайтын тәуелсіз директорлар бо-

луға тиіс.  

3.5. Басқарма мүшелері, оның төрағасынан басқа, ди-ректорлар Кеңесіне сайлана 

алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды. 

3.6. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар бірнеше рет қайта сайлана 

алады. 

3.7. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді және 

жалғыз акционердің жаңа директорлар кеңесін сайлау туралы шешімі шығарылған кезде 

аяқталады. 

3.8. Жалғыз акционер директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай 

мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционер өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 

бұйрық шығарған сәттен бастап тоқтатылады. 

3.9. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен 

бұрын тоқтату директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. 

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің лауазымы, егер хабарламада Директорлар кеңесі 

мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі 

көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады. 

3.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар 
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Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және осы Ережеде 

белгіленеді. 

 

4. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ 

4.1. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны-

ның көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. 

4.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында бел-

гіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің төрағасы: 

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады; ; 

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық 

етеді; 

3) Директорлар кеңесінің қызметін басқарады; 

4) отырыстың күн тәртібін айқындайды; 

5) Басқарма төрағасы - ректорымен, ішкі аудит қызметінің басшысымен еңбек 

шартын жасасады және оны еңбек заңнамасына сәйкес бұзады; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және осы 

Ережеде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады. 

 4.3. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Ди-

ректорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асыра-

ды. 

 

5. ҚОҒАМ ДИРЕКТОРЛАРЫ КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ,  

МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ   

5.1. Директорлар кеңесінің мүшелері Кеңес құзыреті шеңберінде: 

1) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде қоғамның коммерциялық құпиясын 

құрайтын ақпарат алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және қоғамның ішкі 

құжаттарына сәйкес қоғамның барлық құжаттарымен танысуға; 

2) белгіленген тәртіппен ди-ректорлар Кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселе-

лер енгізуге құқылы; 

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге құқылы; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында, қоғамның жарғысында, қоғамның өз-

ге де ішкі құжаттарында және осы Ережеде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға 

құқығы бар. 

5.2. Директорлар Кеңесінің мүшесі міндетті: 

1) Директорлар кеңесінің отырыстарына тұрақты түрде қатысуға құқылы; 

2) Жалғыз акционер және директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдерді орындауға 

міндетті; 

3) бірлескен лауазымдар туралы және тұрақты (негізгі)жұмыс орнының (қызметтің, 

кәсіпкерлік қызметтің және т. б.) өзгеруі туралы Директорлар кеңесінің Корпоративтік 

хатшысын хабардар етуге міндетті; 

4) Қоғамның мәміле жасауына мүдделілік туралы заңда көзделген, сондай-ақ қолда-

ныстағы немесе болжанатын мәмілеге қатысты қоғаммен мүдделердің өзге де қайшы-

лықтары туындаған жағдайда Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті; 

5) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға және қоғам мен жалғыз акцио-

нердің мүдделерін барынша көрсететін қызметтерді пайдалануға; 

6) Қоғам мүлкін Қоғам Жарғысымен, Жалғыз акционердің және Қоғамның Дирек-

торлар кеңесінің шешімдерімен қарама-қайшылықта, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайда-

ланбауға немесе пайдалануға жол бермеуге;; 

7) Егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі тура-

лы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап 
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үш жыл ішінде сақтауға міндетті; 

8) мүдделердің әлеуетті қақтығыстарын Қоғамның лауазымды адамдары деңгейінде 

қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға, оның ішінде қоғамның меншігін заңсыз пайдала-

нуға және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануға; 

9) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге 

асыруға міндетті. 

5.3. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері үшін жауапты: 

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау; 

2) оның құзыретіне жататын мәселелер бойынша қабылданатын шешімдердің сал-

дарлары. 

 

6. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ  

КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ 

6.1. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырушылық 

және ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды жүзеге асырады.  

6.2. Корпоративтік хатшыны тағайындау тәртібі мен қызметі, оның мәртебесі, функ-

циялары, өкілеттіктері мен құзыреттері Директорлар кеңесі бекітетін корпоративтік 

хатшы туралы ережеде айқындалады. 

 

7. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ  

ОТЫРЫСТАРЫ 

7.1. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесі төрағасының немесе Қоғам 

Басқармасының бастамасы бойынша не Директорлар кеңесінің талап етуі бойынша шақы-

рылуы мүмкін: 

1) Жалғыз акционердің; 

2) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің; 

3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның негізінде жүзеге асыры-

лады; 

4) Ішкі аудит қызметі. 

7.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің 

төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын 

тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. 

7.3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда ба-

стамашы аталған талаппен басқармаға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отыры-

сын шақыруға міндетті. 

7.4. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе 

Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен 

кешіктірмей шақыруға тиіс. 

7.5. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде 

шақыра отырып өткізіледі. 

7.6. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер 

бойынша аналармен Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама-

лар отырыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік жеті күннен кешіктірілмей беріледі. 

7.7. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың 

өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, оның күн тәртібі қамтылуға тиіс. 

7.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі отырысқа қатысушы бола алмаған 

жағдайда, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс бере алады не 

ви-де-конференц байланыс арқылы күн тәртібі бойынша дауыс бере алады. 

7.9. Директорлар кеңесінің мүшесі корпоративтік хатшыны оның директорлар 

кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабардар етуге міндетті. 
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7.10. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Кеңес мүшелерінің са-

нынан кем болмауы тиіс және жоқ мүшелер ескеріле отырып (олардың жазбаша түрде ай-

тылған дауыстары болған кезде) айқындалуы мүмкін. 

7.11. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі 

мүшелері санының кемінде жартысы болуға тиіс. 

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абза-

цында айқындалған кворумды жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар 

кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін жалғыз ак-

ционердің қарауына шығаруға міндетті.  

7.12. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің 

шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, отырысқа 

қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. 

7.13. Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының не Директорлар 

кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады. 

7.14. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық 

отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы. 

7.15. Ірі мәмілелер жасасу туралы шешім  

қоғамның мүдделілігі бар, оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүше-

лерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Егер осындай мәмілені жасауға мүдделі 

емес Директорлар кеңесі мүшелерінің саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны-

ның жартысынан көбін құраса, оны жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдай-

ды. 


