ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

20___ жылғы __________

№ ____________________

№ исх: 64 от: 18.02.2021
Нұр-Сұлтан қаласы

город Нур-Султан

«Кейбір
коммерциялық
емес
акционерлік
қоғамдардың
директорлар кеңесінің мәселелері
туралы» Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 23 қыркүйектегі № 408
бұйрығына
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу туралы
«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан
Республикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына сәйкес және жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыратын
коммерциялық емес акционерлік қоғамдары Басқарма Төрағасы – Ректор
лауазымына кандидаттарды анықтау жөніндегі республикалық комиссия
отырысының 2021 жылғы 27 қаңтардағы №5 хаттамасының негізінде
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Кейбір коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың директорлар
кеңесінің мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2020 жылғы 23 қыркүйектегі № 408 бұйрығына мынадай
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар
кеңесінің құрамында:
«
Каринова
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
Шолпан Таңатқызы
вице-министрі.
» деген жол алып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу
университет» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар

кеңесінің құрамында:
«
Омарова
Алматы облысының Білім басқармасының
Майгүл Тлеутайқызы
басшысы (келісім бойынша).
» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Қожахметов
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
Мұрат Маратұлы
министрлігі
Ұйымдастыру
жұмысы
және
мемлекеттік қызмет көрсету департаментінің
директоры.
»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар
кеңесінің құрамында:
«
Шүнкеева
«Банк
Центр
Кредит»
АҚ-ның
Ақтөбе
Әсел Қуанышбекқызы
филиалының директоры, тәуелсіз директоры
(келісім бойынша).
» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Оразалиева
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру» КеАҚ
Зәбира Жандарқызы
заңды және жеке тұлғалармен жұмыс жөніндегі
департаментінің директоры, тәуелсіз директоры
(келісім бойынша).
»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар
кеңесінің құрамы мынадай жолмен толықтырылсын:
«
Сырлыбаев
«Ш.
Уәлиханов
атындағы
Көкшетау
Марат Қадырұлы
университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамының Басқарма Төрағасы – Ректоры.
»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар
кеңесінің құрамында:
«
Каринова
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
Шолпан Таңатқызы
вице-министрі.
» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
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Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білім департаменті директорының
орынбасары.

»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ш. Есенов атындағы Каспий
технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің құрамында:
«
Ахметов
«Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар
Берік Бақытжанұлы
және инжиниринг университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы
– Ректоры.
» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Ахметов
«Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар
Берік Бақытжанұлы
және инжиниринг университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының Президенті –
Ректоры.
»;
көрсетілген
бұйрықпен
бекітілген
«Павлодар
педагогикалық
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар
кеңесінің құрамында:
«
Каринова
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
Шолпан Таңатқызы
вице-министрі.
» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Тойбаев
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
Әділет Жүнісұлы
министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білім департаментінің директоры.
»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының
директорлар кеңесінің құрамы мынадай жолмен толықтырылсын:
«
Шуланов
«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан
Ерлан Нұрлыбекұлы
университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамының Басқарма Төрағасы – Ректоры.
».
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Нарбекова
Бану Мұқатайқызы
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2. Осы бұйрық жалғыз акционердің шешімі болып табылады және қол
қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі

А. Аймағамбетов
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ ____________________

от «___»

___________ 20___ года

№ исх: 64 от: 18.02.2021
Нұр-Сұлтан қаласы

город Нур-Султан

О
внесении
изменений
и
дополнений в приказ Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 23 сентября 2020 года
№ 408 «О вопросах совета
директоров
некоторых
некоммерческих
акционерных
обществ»
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан
от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» и на основании протокола №5
от 27 января 2021 года заседания Республиканской комиссии по определению
кандидатов на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческих
акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере высшего и
послевузовского образования ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 23 сентября 2020 года № 408 «О вопросах совета директоров некоторых
некоммерческих акционерных обществ» следующие изменения и дополнения:
в составе совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Казахский
национальный
женский
педагогический
университет»,
утвержденного указанным приказом:
строку
«
Каринова
Вице – министр образования и науки Республики
Шолпан Танатовна
Казахстан.
», исключить;
в составе совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова», утвержденного
указанным приказом:
строку
«

Омарова
Руководитель
Управления
образования
Майгул Тлеутаевна
Алматинской области (по согласованию).
», изложить в следующей редакции:
«
Кожахметов
Директор департамента организационной работы
Мурат Маратович
и
государственных
услуг
Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
»;
в составе совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Актюбинский
региональный
университет
имени
К.
Жубанова»,
утвержденного указанным приказом:
строку
«
Шункеева
Директор Актюбинского филиала АО «Банк
Асель Куанышбековна
Центр Кредит», независимый директор (по
согласованию).
», изложить в следующей редакции:
«
Оразалиева
Директор
департамента
по
работе
с
Забира Жандаровна
юридическими
и
физическими
лицами
НАО
«Фонд
социального
медицинского
страхования»,
независимый
директор
(по согласованию).
»;
состав совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова», утвержденного
указанным приказом, дополнить следующей строкой:
«
Сырлыбаев
Председатель
Правления
–
Ректор
Марат Кадирулы
некоммерческого
акционерного
общества
Кокшетауский
университет
имени
Ш. Уалиханова».
»;
в составе совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Кызылординский университет имени Коркыт Ата», утвержденного указанным
приказом:
строку
«
Каринова
Вице-министр образования и науки Республики
Шолпан Танатовна
Казахстан.
», изложить в следующей редакции:
«
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Заместитель директора Департамента высшего и
послевузовского образования Министерства
образования и науки Республики Казахстан.

»;
в составе совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»,
утвержденного указанным приказом:
строку
«
Ахметов
Берик Председатель
Правления
–
ректор
Бахытжанович
некоммерческого
акционерного
общества
Каспийский
университет
технологий
и
инжиниринга имени Ш. Есенова».
», изложить в следующей редакции:
«
Ахметов
Президент
–
Ректор
некоммерческого
Берик Бахытжанович
акционерного
общества
«Каспийский
университет технологий и инжиниринга имени
Ш. Есенова».
»;
в составе совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Павлодарский педагогический университет», утвержденного указанным
приказом:
строку
«
Каринова
Вице-министр образования и науки Республики
Шолпан Танатовна
Казахстан.
», изложить в следующей редакции:
«
Тойбаев
Директор
Департамента
высшего
и
Адлет Жунусович
послевузовского образования
Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
»;
состав совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Северо-Казахстанский
университет
имени
Манаша
Козыбаева»,
утвержденного указанным приказом, дополнить следующей строкой:
«
Шуланов
Председатель
Правления
–
Ректор
Ерлан Нурлыбекович
некоммерческого
акционерного
общества
Северо-Казахстанский
университет
имени
Манаша Козыбаева».
».
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Нарбекова
Бану Мукатаевна
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2. Настоящий приказ является решением единственного акционера и
вступает в силу со дня его подписания.
Министр образования и науки
Республики Казахстан

А. Аймагамбетов
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