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1.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1.1 Қамқорлық кеңесі Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 
университетінің Басқару нысандарының бірі болып табылады; 

1.2 Қамқоршылық кеңес Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университетінің Ғылыми Кеңесінің шешіміне және білім алушыларды оқыту, 

тәрбиелеу, оқу үдерісін материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жақсарту, 
университет қызметін қаржылық қолдау саласында көмек көрсету үшін, аймақтық 

басқару органдарымен, мекемелермен, ұйымдармен, кәсіпорындармен тиімді 

өзара іс-қимыл жасау үшін Қамқоршылық Кеңес туралы Ережеге сәйкес 
құрылады; 

1.3 Қамқоршылық кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, "Білім туралы" заңын, Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355; 
1.4 Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің қамқоршылық 

кеңесі бекіткен Ереже негізінде әрекет етеді; 

1.5 Қамқоршылық кеңес өз жұмысын алқалық және тең құқылық 
қағидаттарында құрады; 

1.6 Қамқоршылық кеңесінің шешімдері ұсынымдық сипатта болады;  

1.7 Қамқоршылық кеңесі университет басшылығымен, жергілікті атқарушы 

органдармен, мүдделі мемлекеттік органдармен және басқа да жеке және/немесе 
заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды.. 

 

2.  ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ ӨКІЛЕТТІГІ 

 

2.1 Кеңестің мақсаты шешуге жәрдемдесу дамытудың өзекті міндеттерін 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің қалыптастыру және 

оның мамандарды дайындау орталығы ретінде, міндеттерді шешуге қабілетті 
іргелі және қолданбалы сипаттағы қазіргі заманғы талаптар деңгейінде, 

сараптамалық және кеңес беру қызметін ұйымдастыру, қаржылық көмек, 

жәрдемдесу бойынша бюджеттен тыс қаражаттарды тарту үшін қамтамасыз ету 
және университеттің даму.  

2.2 Қамқорлық кеңесі:  

2.2.1 білім алушылардың құқықтарының сақталуына қоғамдық бақылауды 

жүзеге асырады; 
2.2.2 университет дамуының басым бағыттары бойынша ұсыныстар 

әзірлейді; 

2.2.3 білім беру ұйымына қайырымдылық көмек түрінде түскен қаржы 
қаражатын бөлуге қатысады және оны мақсатты жұмсау туралы шешім 

қабылдайды; 

2.2.4 Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті басшыларының 

білім беру ұйымының қызметі туралы, оның ішінде білім беру қызметін сапалы 
көрсету туралы, қайырымдылық көмекті пайдалану және жетім балалар мен ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру бойынша 

қабылданатын шаралар туралы есептерін тыңдайды; 

2.2.5 университет қызметінің мәселелері бойынша конференцияларға, 
кеңестерге, семинарларға қатысады; 



2.2.6 білім беру ұйымының қызметімен, білім алушыларға ұсынылған 

шарттармен танысады; 

2.2.7 Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің Халықаралық, 
ғылыми, техникалық және мәдени ынтымақтастығының қалыптасуы мен 

дамуына, отандық және шетелдік мамандарды бірлескен қызметті ұйымдастыруға 

тартуға ықпал етеді;  

2.2.8 университет дамуының басым бағдарламалары мен жобаларын іске 
асыру, материалдық-техникалық базаны жетілдіру және мамандарды даярлау 

сапасын арттыруға ықпал ететін перспективалық бағдарламаларды іске асыру 

мақсатында қосымша қаржы қаражатын тартады;  
2.2.9 Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің түлектерін 

жұмысқа орналастыруға көмек көрсетеді; 

2.2.10 туденттерді, магистранттарды, тыңдаушыларды және қызметкерлерді, 

соның ішінде профессор-оқытушылар құрамын әлеуметтік қорғау мен қолдауды 
ұсынады;  

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің қызметкерлері 

(құрылымдық бөлімшелері) Қамқоршылық кеңес құзыретіне жататын мәселелер 
бойынша ақпарат беруге көмек көрсетеді. 

 

3. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ 

 
3.1 Қамқоршылық кеңесінің құрамына:  

3.1.1 жергілікті өкілді, атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдері; 

3.1.2 жұмыс берушілер мен әлеуметтік серіктестердің өкілдері; 
3.1.3 коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері; 

3.1.4 білім алушылардың ата-аналары немесе заңды өкілдері; 

3.1.5 қайырымдылық; 

3.2 Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің ректоры, 
президент және вице-президент. 

3.3 Қамқоршылық кеңес мүшелерінің саны тақ болып табылады және бір-

бірімен және Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 
басшыларымен жақын туыстық қарым-қатынаста болмайтын тоғыз адамнан кем 

болмайды. Қамқоршылық кеңес мүшелерінің өкілеттік мерзімі үш жылды 

құрайды. Қамқоршылық кеңесінің мүшелері осы білім беру ұйымы 

қызметкерлерінің штатына кірмейді. 
3.4 Мемлекеттік органдардың өкілдері болып табылатын Қамқоршылық 

кеңес құрамындағы мүшелер саны үш адамнан аспайды. 

3.5 Қамқоршылық кеңестің басшысы Қамқоршылық кеңестің отырысында 
ашық дауыс беру арқылы көпшілік дауыспен сайланатын (қайта сайланатын) 

төраға болып табылады.. 

3.6 Мемлекеттік органдардың өкілдерін Қамқоршылық кеңесінің төрағасы 

сайламайды және оның міндеттерін орындамайды. 
3.7 Қамқоршылық кеңестің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын 

қамқоршылық кеңестің шешімі бойынша қамқоршылық кеңестің мүшелерінің бірі 

жүзеге асырады, қамқоршылық құрамына кіретін мемлекеттік органдардың 

өкілдерін қоспағанда. 
3.8 Төраға Қамқоршылық кеңестің атынан әрекет етеді және осы Ережеге 

сәйкес оның қызметін қамтамасыз етеді. 



3.9 Қамқоршылық кеңес құрамынан мүшелердің шығуы өтініш түскен 

күннен бастап үш айдан кешіктірмей кеңестен шығуды рәсімдейтін төрағаға 

жазбаша өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.  
3.10 Қамқоршылық кеңесінің хатшысы Білім беру ұйымының қызметкерлері 

қатарынан тағайындалады және қамқоршылық кеңесінің мүшесі болып 

табылмайды. 

Қамқоршылық кеңес хатшысы Қамқоршылық кеңес отырыстарының 
материалдары мен хаттамаларын дайындауды, өткізуді, ресімдеуді қамтамасыз 

етеді. 

 
4. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ ЖҰМЫС РЕГЛАМЕНТІ 

 

4.1 Қамқоршылық кеңес оның мүшелерінің тең құқылығы мен жариялылығы 

негізінде әрекет етеді; 
4.2 Қамқоршылық кеңес мүшелері өз қызметін қоғамдық негізде негізгі 

қызметтен қол үзбей жүзеге асырады;  

4.3 Қамқоршылық кеңестің қызметі Қамқоршылық кеңестің отырысында 
бекітілетін Кеңес мүшелерінің ұсыныстары бойынша құрылатын жоспар негізінде 

жүзеге асырылады; 

4.4 Қамқоршылық кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына 

бір реттен кем емес өткізіледі; 
4.5 Қамқоршылық кеңестің отырысы, егер оған Қамқоршылық кеңес 

мүшелерінің кемінде 2/3 қатысса, заңды болып саналады; 

4.6 Қамқоршылық кеңестің өз құзыретіндегі мәселелер бойынша шешімдері 
қатысушылардың көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады; 

4.7 Дауыстар тең болған жағдайда Қамқоршылық кеңес төрағасы, ал ол 

болмаған жағдайда Қамқоршылық кеңес төрағасының функцияларын жүзеге 

асыратын тұлға дауыс берген шешім қабылданады; 
4.8 Қамқоршылық кеңестің шешімі хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа 

қатысқан Қамқоршылық кеңестің барлық мүшелері қол қояды. Қабылданған 

шешіммен келіспеген жағдайда Қамқоршылық кеңесінің мүшесі өз пікірін 
жазбаша түрде баяндай алады; 

4.9 Қамқоршылық кеңестің отырысына Қамқоршылық кеңестің төрағасы 

мемлекеттік билік органдарының, өзге де мемлекеттік органдардың, жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, сондай-ақ 
мүдделі заңды тұлғалардың өкілдері және жеке тұлғалар шақырылуы мүмкін.;  

4.10 Қамқоршылық кеңесінің қызметін ұйымдастыру-техникалық 

қамтамасыз етуді университет жүзеге асырады. Университет Қамқоршылық 
кеңеске отырыстарды өткізу және құжаттарды сақтау үшін Үй-жайлар береді, 

оның ішінде іс жүргізу үшін қызметкерді бекітеді. 

 

5. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕС БАСҚАРМАСЫ 
 

5.1. Қамқоршылық кеңестің жоғарғы басқару органы Қамқоршылық кеңес 

мүшелерінің жалпы жиналысы болып табылады, ол қажеттілігіне қарай, бірақ 

жылына кемінде бір рет өткізіледі. Қамқорлық кеңесінің бірінші отырысын Абай 
Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің басшысы шақырады.  

5.2. Жалпы жиналысы:  



- Қамқоршылық кеңесінің сандық құрамын анықтайды және бекітеді;  

- Қамқоршылық кеңес қызметінің негізгі бағыттарын анықтайды;  

- Қамқоршылық кеңесінің, оның төрағасының жұмысы туралы есептерді бекітеді. 
 

6. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІНІҢ  

ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 
6.1 Қамқоршылық кеңестің өзіне жүктелген міндеттерді шешу үшін құқығы 

бар: 

- университеттің даму бағдарламалары мен жобаларын ғылыми, құқықтық, 
қаржылық, материалдық-техникалық және басқа да қамтамасыз етуге қатысу; 

- мемлекеттік билік органдарына және басқа органдарға Абай Мырзахметов 

атындағы Көкшетау университеті қызметінің тиімділігін арттыру мәселелеріне 

қатысты ұсыныстар, сауалдар, өтініштер жолдау;  
- басқа ұйымдарда университеттің сенімді тұлғасы болу;  

- Қамқоршылық Кеңестің құзыретіне жататын мәселелерді зерделеу және 

олардың қызметінің қорытындылары бойынша ұсынымдар әзірлеу үшін 
комиссиялар мен жұмыс топтарын қалыптастыру;  

- жекелеген жұмыстарды жүзеге асыру үшін белгіленген тәртіппен ғалымдар мен 

мамандарды, оның ішінде шарттық негізде тарту. 

6.2 Төрағасы:  
- Қамқоршылық кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында 

төрағалық етеді;  

- Қамқоршылық кеңес отырыстарының хаттамаларына және басқа да 
құжаттарына қол қояды; Қамқоршылық кеңес қызметіне байланысты мәселелер 

бойынша мемлекеттік билік органдарымен, өзге де ұйымдармен, қоғамдық 

бірлестіктермен, заңды және жеке тұлғалармен қатынастарда Қамқоршылық кеңес 

атынан өкілдік етеді;  
- Қамқоршылық кеңесінің шешімдері мен тапсырмаларының орындалуын 

бақылайды; 

- Қамқоршылық кеңес қызметіне байланысты құжаттардың сақталуын қамтамасыз 
етеді; Қамқоршылық кеңес мүшелерінің біріне өзінің уақытша болмаған кезеңінде 

өз міндеттерін орындауды жүктейді. 

 

7. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІН  

ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ 

 

7.1. Қамқоршылық кеңестің қызметі жалпы жиналыстың шешімі бойынша 
тоқтатылуы мүмкін; 

7.2. Қамқоршылық кеңесінің қызметі тоқтатылғаннан кейін оның қызметі 

барысында жүргізілген барлық құжаттар университетке беріледі. 

7.3 Қамқоршылық кеңесінің мүшесі Қамқоршылық кеңесінің құрамынан 
шығарылады: 

 - жеке бастамасы бойынша; 

 - мәжілістерде дәлелсіз себептермен қатарынан үш реттен артық болмау 

себебі бойынша. 


