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Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизипульмонологиялық 

орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 

кәсіпорнының ішкі нормативтік құжаттар сыныптауышы 

  

№  

 
Ішкі нормативтік құжаттың атауы 

I  Заң талаптарына, Жарғыға және байқау Кеңесімен келісілген Нұр-

Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» 

ММ уәкілетті органы бекітетін ішкі нормативтік құжаттар 

1.  Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизипульмонологиялық 

орталығы» ШЖҚ МКК жарғысы (бұдан әрі-кәсіпорын), өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу 

2.  Кәсіпорынның даму жоспары 

3. Кәсіпорын басшысымен шарт 

4. Таза табыстың бір бөлігін аудару мөлшерін айқындау және қарамағында 

қалған таза табысты бөлу қағидалары (саясаты) 

5 Сыйақы беру және өзге де сыйақы, сондай-ақ 

кәсіпорынның басшысына, оның орынбасарларына, бас бухгалтеріне 

материалдық көмек көрсету 

II  Заңнама мен Жарғының талаптарына сәйкес байқау кеңесі 

бекітетін ішкі нормативтік құжаттар 

1.  Кәсіпорынның стратегиялық даму жоспары 

2.  Бақылау кеңесінің жұмыс жоспары 

3. Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы 

4. Кәсіпорынның штаттық кестесі 

5. Кәсіпорынның корпоративтік басқару кодексі 

6. Кәсіпорынның бақылау кеңесі туралы ереже 

 7. Байқау кеңесінің хатшысы туралы ереже 

8. Кәсіпорынның ішкі құжаттарының жіктеуіші 

III  Заңнама мен Жарғының талаптарына сәйкес кәсіпорын директоры 

бекітетін ішкі нормативтік құжаттар 

1.  Кәсіпорынның іскерлік этика кодексі 



2.  Кәсіпорынның кадрлық саясаты 

3.  Кәсіпорынның интернет-ресурсын ақпараттық толтыру ережесі 

4. Кәсіпорынның коммерциялық және қызметтік құпиясының сақталуын 

қамтамасыз ету жөніндегі Нұсқаулық 

5.  Ақпараттық саясат туралы ереже 

6 Адам ресурстарын басқару саясаты 

7. Ваканттық лауазымға орналасуға конкурс өткізу туралы ереже 

8. Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу туралы ереже 

9. Ақылы қызметтер көрсету және ақылы және өзге де қызметтер 

көрсетуден түскен қаражатты пайдалану тәртібі туралы ереже 

10. Ақылы қызметтер бағасының прейскуранты 

11. Құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер 

12. Қызметкерлерге арналған еңбек тәртіптемесінің қағидалары 

13. Іс жүргізу бойынша нұсқаулық 

14. Кәсіпорын қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары 

15. Кәсіпорынның ұжымдық шарты 

16. Тәртіптік комиссия туралы ереже 

17. Келісу комиссиясы туралы ереже 

18. Этикалық комиссия туралы ереже 

19. Кәсіпорындағы комиссиялар туралы ережелер 

20. Мұрағат ісін жүргізу қағидалары 

21. Кәсіпорын мұрағаты туралы ереже 

    

    

  


