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Астана - 2018 



Шаруашылық жүргізу құқығындағы «№ 5 қалалық емхана» мемлекеттік 

коммуналдық кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттар классификаторы  

   

№ Ішкі нормативтік құжаттар атауы  

I Заңнама, жарғы талаптарына сәйкес уәкілетті мемлекеттік орган 

(ЖАО) бекітетін және байқау Кеңесімен келісілген ішкі нормативтік 

құжаттар 

1 Шаруашылық жүргізу құқығындағы «№ 5 қалалық емхана» 

мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның (әрі қарай – Кәсіпорын) 

Жарғысы, өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.   

2  Кәсіпорынның Даму жоспары   

3 Кәсіпорынның корпоративтік басқару кодексі   

4 Кәсіпорынның Басқару кеңесі туралы ережесі   

5  Таза табыстың бір бөлігін аудару мөлшерін айқындау және билікте 

қалған таза табысты бөлу ережесі (саясаты) 

6 Кәсіпорын басшысымен типті шарт   

7 Кәсіпорынның штаттық саны және ұйымдастыру құрылымы    

8 Кәсіпорынның басшысына, оның орынбасарларына, бас 

бухгалтеріне сыйақы беру және өзге де сыйақы беру, сондай-ақ 

материалдық көмек көрсету тәртібі туралы ереже 

9  

10 Басқада құжаттар 

  

II Заңнама, Жарғы талаптарына сәйкес Бақылау кеңесімен бекітілген 

ішкі нормативтік құжаттар.   

1 Кәсіпорынның Даму жоспары (келісім)   

2 Кәсіпорынның Іскерлік этика кодексі   

3  Кәсіпорынның Кадрлық саясаты    

4 Ақпараттық саясат туралы ереже   

5 Амортизациялық қор туралы ереже   

6 Ақылы қызметтер көрсету және ақылы және өзге де қызметтер 

көрсетуден түскен қаражатты пайдалану тәртібі туралы ереже 

7 Коммерциялық және қызметтік құпия сақталуын қамтамасыз ету 

жөніндегі нұсқаулық   

8 Ғаламтор – ресурсының ақпараттық толықтыру ережесі   

9 Бақылау кеңесінің жұмыс жоспары   

10 Атқару органы туралы ереже (Бірінші басшы және оның 

орынбасарлары)   

11 Бақылау кеңесінің хатшысы туралы ереже   

12 Ішкі нормативтік құжаттар классификаторы   

13  

14 Стратегиялық бағыттардың басқада құжаттары   

  



III Заңнама талаптарына және Жарғыға сәйкес ұйымның атқарушы 

органы бекітетін ішкі нормативтік құжаттар 

1 Кәсіпорынның Операциялық жоспары    

2 Кәсіпорынның штаттық кестесі   

3 Кәсіпорын қызметінің регламенті   

4 Кәсіпорынның құрылымдық бөлімдері туралы ереже   

5 Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақысы туралы ереже   

6 Кәсіпорын қызметкерлеріне арналған еңбек тәртібі ережесі   

7 Кадрлық іс жүргізу туралы ереже   

8 Есеп беру саясаты  

9 Қауіпті басқару саясаты   

10 Тәртіптік комиссия туралы ереже   

11 Қызметкерлерді оқыту және кәсіби дамыту ережесі   

12 Іс жүргізу бойынша нұсқаулық   

13 Қызметкерлерді іссапарға жолдау ережесі  

14 Төлемдерді жоспарлау, келісу және жүзеге асыру ережелері   

15 Мұрағат туралы ереже   

16 Кәсіпорын қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулығы   

17 Ақылы медициналық қызметтердің баға анықтамалығы   

18 Ұжымдық шарт 

19  

20  

21 Кәсіпорын қызметінің ерекшілігіне сәйкес басқа құжаттар   

 

 


