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бұйрығына
өзгерістер
мен
толықтыру енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
«Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарда
байқау кеңесін құру қағидаларын, байқау кеңесінің құрамына сайланатын
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адамдарға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелерін
конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №113 бұйрығына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10503 болып тіркелген,
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 15 сәуірде
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік кәсіпорындардағы байқау кеңесінің құрамына сайланатын
адамдарға қойылатын талаптарда:
1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Білім беру саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік кәсіпорындардағы байқау кеңесіне сайланатын адамдарға
қойылатын талаптар жоғары білімнің, сондай-ақ мынадай талаптардың
бірінің:
1) білім беру саласында кемінде он жыл жұмыс тәжірибесінің;
2) білім беру саласындағы басшылық қызметте (заңды тұлға басшысы
немесе оның орынбасарлары) кемінде бес жыл тәжірибесінің;
3) білім беру саласындағы қоғамдық бірлестіктердің мүшесі болуын
қамтиды.»;
мынадай мазмұндағы 1-1- тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардағы байқау кеңесіне сайланатын
адамдарға қойылатын талаптар жоғары білімнің, сондай-ақ мынадай
талаптардың бірінің:
1) денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша және (немесе)
экономика/қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында
кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің;
2) денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша және (немесе)
экономика/қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы
басшылық қызметте кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің;
3) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес
және (немесе) құқық саласындағы қоғамдық бірлестіктердің мүшесі;
4) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесімен денсаулық сақтау және (немесе)
экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық (МВА) саласындағы
қосымша білімінің болуын қамтиды.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Байқау кеңесінің мүшелерін
конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату
қағидаларында:
9 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін нысанда жазылған);
2) мемлекеттік және орыс тіліндерінде түйіндеме;
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3) өмірбаян (еркін нысанда жазылған);
4) үміткердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
5) жоғары білімі туралы құжаттың көшірмесі;
6) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының
көшірмесі не соңғы жұмыс орнына қабылданғаны және еңбек шартының
тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың үзінді көшірмесі;
7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық
статистика және арнайы есепке алу комитетінің аумақтық бөлімшелері берген
соттылығы және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары жоқ екендігін
растайтын құжаттар.
Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби
деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми
дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар, осының алдындағы
жұмыс орнының басшылығынан ұсыным) беруіне болады.».
10-тармақтың 2-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «________________________ - мемлекеттік кәсіпорынның байқау
кеңесі мүшелерінің конкурсы» және «____________ дейін ашуға болмайды»
(шақыруда немесе мерзімдік басылымда көрсетілген конвертті ашу күні мен
уақыты) деген сөздерді қамтуы тиіс.»;
11-тармақ алып тасталсын;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Егер конкурсқа қатысуға Талаптарға сәйкес келетін төртеуден аз
үміткер конкурстық өтінім берсе не конкурстық өтінімдер түспесе немесе
қайтарылып алынса, онда Конкурстық комиссия конкурсты өткізілмеді деп
санайды және қайта конкурс өткізу туралы шешім қабылдайды.».
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің
Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті заңнамада белгіленген
тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
және орыс тілдеріндегі баспа және электрондық түрдегі көшірмесінің мерзімді
баспасөз басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкіне ресми жариялау және қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне осы
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тармақтың 1), 2) және 3) тармақшасында көзделген іс-шаралардың орындалуы
туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан
Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
________ Е. Сағадиев
2017 жылғы___________
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі
________ Е. Біртанов
2017 жылғы___________

Т. Сүлейменов

О внесении изменений и дополнения
в приказ Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от
20
февраля
2015
года
№ 113 «Об утверждении Правил
создания наблюдательного совета
в
государственных
предприятиях
на праве хозяйственного ведения,
требований, предъявляемых к лицам,
избираемым
в
состав
наблюдательного совета, а также
Правил
конкурсного
отбора
членов
наблюдательного
совета
и
досрочного
прекращения
их полномочий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «Об утверждении Правил создания
наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве
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хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в
состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов
наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий»
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов № 10503, опубликованный в информационно-правовой системе
«Әділет» 15 апреля 2015 года) следующие изменения и дополнение:
в Требованиях, предъявляемых к лицам, избираемым в состав
наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве
хозяйственного ведения, утвержденных указанным приказом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательный
совет в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в
сфере образования, включают наличие высшего образования, а также одного из
следующих требований:
1) опыта работы не менее десяти лет в сфере образования;
2) опыта руководящей работы (руководитель юридического лица или
его заместители) не менее пяти лет в сфере образования;
3) членства в общественных объединениях в сфере образования.»;
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в
наблюдательный совет в государственных предприятиях на праве
хозяйственного ведения в сфере здравоохранения, включают наличие высшего
образования, а также одного из следующих требований:
1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю
организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не
менее 5 лет;
2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю
организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на
руководящей должности не менее 3 лет;
3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и
(или) экономики и (или) бизнеса и (или) права;
4) дополнительное образование в сфере здравоохранения и (или)
экономики и (или) бизнеса и (или) права (МВА), с опытом работы не менее 3
лет.»;
в Правилах конкурсного отбора членов наблюдательного совета и
досрочного прекращения их полномочий, утвержденных указанным приказом:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Необходимые для участия в конкурсе документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография (в произвольной форме);
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
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6) копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора
либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с
последнего места работы;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных
правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан.
Участник конкурса может представить дополнительную информацию,
касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии
документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и
званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего
места работы).»;
в подпункт 2) пункта 10 вносится изменение на казахском языке, текст
на русском языке не меняется;
пункт 11 исключить;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Если на участие в конкурсе представили конкурсные заявки менее
четырех кандидатов, соответствующих Требованиям, либо конкурсные заявки
не поступили или были отозваны, то конкурсная Комиссия признает конкурс не
состоявшимся и принимает решение о проведении повторного конкурса.».
2. Департаменту политики управления государственными активами
Министерства
национальной
экономики
Республики
Казахстан
в
установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной
регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики
Казахстан направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском
и русском языках на официальное опубликование в периодические печатные
издания, а также в Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для
официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк
нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства
национальной экономики Республики Казахстан;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан
представление в Юридический департамент Министерства национальной
экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий,
предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
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4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр
национальной экономики
Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»
Министр образования и науки
Республики Казахстан
__________Е. Сагадиев
«__» _________ 2017 года
«СОГЛАСОВАН»
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
___________ Е. Биртанов
«__» __________2017 года

Т. Сулейменов

