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1 БӨЛІМ 

 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1. Осы Ұжымдық келісімшарт,  қызметкерлердің әлеуметтік және еңбек 

кепілдіктерін  сақтауды қамтамасыз ету, ұйым қызметіне қолайлы жағдай 

туғызу мақсатында және де қызметкерлердің әлеуметтік жағынан қорғалуын 

арттыруға, тараптардың өзара жауапкершілігін арттыруға, ұйым қызметін 

жақсартуға, еңбек туралы заңнаманың және осы келісімшарт талаптарын 

орындауға бағытталып, ҚР Еңбек кодексі, ҚР «Білім туралы», «Кәсіптік 

одақтар туралы» заңдары негіздемесінде, облыс Әкімі, «Білім және ғылым 

қызметкерлерінің Шығыс Қазақстан облыстық кәсіподақ ұйымы» ҚБ,  

облыстық жұмыс берушілер өкілдері, облыстық білім беру департаменті 

арасындағы әлеуметтік әріптестік туралы Келісімді жүзеге асыру аясында 

жасалған. 

2.  Тараптар және Ұжымдық келісімшарттың тағайындалуы 

2.1. Осы Ұжымдық келісімшарттың тараптары: 

бұдан былай «Жұмыс беруші» деп аталатын  С.Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінің басшысы, ректор, Төлеген Мұхтар 

Әділбекұлы және кәсіподақ мүшелері, бұдан былай «Кәсіподақ» деп 

аталатын білім беру ұйымының кәсіподақ комитетінің төрағасы 

тұлғасындағы Аяғанова Нұрбахыт Қасымқызы болып табылады. 

2.2. Осы Ұжымдық келісімшарт ұйым қызметкерлері және жұмыс беруші 

арасындағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттейтін, екі жақтың да 

орындауына міндетті,  құқықтық акт болып табылады. 

2.3. Осы Ұжымдық келісім-шарттың әрекеттілігі ұжымдық келісімшартқа қол 

қойған қызметкерлергеқатысты болады. 

3. Келісім-шарттың пәні. 

3.1. Осы Ұжымдық келісімшарттың пәні, Жұмыс беруші және кәсіподақпен 

ұсынылатын кепілдіктер мен жеңілдіктер, ұйым қызметкерлеріне әлеуметтік 

көмек көрсету, еңбек жағдайлары және оның төлемақысы туралы Ережелері 

заңнамасымен салстырғанда, қосымшалары жағынан артық болып табылады.  

3.2. Ұжымдық келісімшартқа қол қойған тараптар, облыстық, салалық 

Келісімдердің тиісті жақтарының міндеттерін өз мойнына алады. 

3.3. Осы келісімшарт үш данада жасалған. Бір данасы Жұмыс берушіде, 

екінші данасы кәсіподақ комитетінде, үшінші данасы тіркеу органында 

сақталады. 

3.4.Келісімшарт көшірмелері ұйымның барлық бөлімшелеріне беріледі. 

 

ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ 

4. ЖОО тұрақты және тиімді жұмысын қамтамасыз ету, қызметкерлердің 

өмір сүру деңгейін тұрақтандыру мақсатында:  

 

4.1. Жұмыс беруші міндеттенеді: 
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- Қазақстан Республикасы заңнамасы, ұжымдық, еңбек келісімшарттары, 

олармен шығарылған актілердің талаптарын сақтауға; 

- Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық, еңбек, ұжымдық     

келісімшарттары, Жұмыс берушінің актілерінде қарастырылған еңбекақы 

және басқа төлемдерді өз уақытында және толық төлеуге; 

- Қызметкерді еңбек тәртібі Ережелерімен таныстыруға; 

- Еңбек кодексімен бекітілген тәртіпте ұжымдық келіссөз жүргізуге; 

- Ұйымның тұрақты қаржыландырылуына қол жеткізуге; 

- Қызметкерлердің міндетті әлеуметтік сақтандырылуын жүзеге асыруға; 

- Білім беру ұйымы қызметкерлері үшін штат кестесін бекітуге; 

- Қызметкерлерге әлеуметтік аударымды өз уақытында және толық мөлшерде 

жасауға; 

- қызметкерлердің еңбек қызметін растайтын құжаттарды уақытымен және 

дұрыс жүргізуге, оларды белгіленген тәртіпте мемлекеттік мұрағатқа 

тапсыруға; 

- оқу жылы ішінде, педагогтік мамандардың оқу жылының аяғына дейін 

босатылуына әкеліп соғатын ұйымдастырушылық-штаттық іс-шараларға 

өзгерістер енгізуге жол бермеуге; 

- сабақ кестесін жасау барысында оқытушыларға ғылыми және әдістемелік  

жұмыс үшін мүмкіндігінше бір бос  күн беруге;  

- заңнамамен және осы Ұжымдық келісімшартпен салыстырғанда еңбек 

шарттарында қызметкерлердің жағдайларын нашарлататын шарттарды 

белгілемеуге, сондай-ақ нормативтік-құқықтық актілерді қабылдамауға; 

- қызметкерлерге қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге және 

Қазақстан Республикасы заң актілерінде белгіленген, қызметкерлердің өмірі 

мен денсаулығына тигізген зияны үшін жауапкершілікте болуға; 

- ЖОО-ға келіп түсуіне қарай, ҚР Білім және ғылым министрлігі мен басқа да 

жоғарыдағы ұйымдардың жаңа нормативтік және нұсқаулық құжаттарымен 

ұжымды хабардар етіп отыруға; 

- профессорлық-оқытушылар құрамының  алдын-ала штаттық кестесін және 

болжамдалған оқу жүктемесі көлемін, оқытушылар кезекті еңбек 

демалысына шықпас бұрын, факультет декандары мен кафедра 

меңгерушілерінің назарына жеткізіп отыруға;  

- белгіленген тәртіп бойынша, ПОҚ әзірлеген және С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ басылым жоспарына енген ғылыми-оқу-әдістемелік әдебиетінің 

басып шығарылу және таралым жағдайын, университеттің қаржы 

мүмкіндігіне байланысты қамтамасыз етуге; 

- ЖОО ғимараттарын және дәрісханаларын кезеңмен жөндеуден, қайта 

жөндеуден өткізіп отыруға (қаржы мүмкіндігіне байланысты); 

- -  Университеттің кәсіби даярлық және біліктілікті арттыру Ресурстық 

орталығында және басқа да жетекші ғылыми-әдістемелік Орталықтары 

арқылы профессорлық-оқытушылар құрамы,кафедра меңгерушілері, 

факультет декандары және  бөлім басшыларының    біліктілікті көтеру 

жағдайларын қамтамасыз етуге; (қаржы мүмкіндігіне байланысты) 
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- Қызметкерлердің өкілімен (кәсіподақ) төмендегі  актілерді шығаруда 

келісуге міндетті: Еңбек тәртібі Ережелері (ҚР ЕК 12 б. 1т.), демалыс кестесі, 

ауысым кестесі, құрылымдық бөлімшелер Қызметкерлерінің лауазымдық 

нұсқаулықтары, жұмысшылардың құқықтары мен міндеттеріне қатысты 

өкімдерге, тәртіптік жаза қолдануға қатысты бұйрықтар. 

- кәсіподақ комитетімен бірлесе отырып, жас мамандарға қамқорлық 

жасайды, оларға тәлімгерлерді бекітеді, моральдық қолдау көрсетеді. 

 

4.2. Кәсіподақ міндеттері: 

-   осы Келісімшарттың орындалуына, Еңбек заңнамасын сақтауға 

қатысты бақылауды жүзеге асыру; 

- Қызметкерлердің әлеуметтік-еңбек құқықтары мен мүдделерін алға 

шығару және қорғау; 

- Еңбек кодексінде белгіленген тәртіпте Жұмыс беруші мен 

Қызметкерлер арасындағы еңбек дауларын реттеуге қатысу; 

- Қызметкерлердің ішкі еңбек тәртібін сақтауын, өз жұмысында 

қызметтік міндеттерін толық және сапалы орындауын қамтамасыз ету; 

- еңбек заңнамасы бойынша құқықтық жалпыға міндетті оқуды өткізу; 

- аталған Келісімшартты орындау барысында келісімшарт 

қолданысының барлық кезеңінде ұйымда әлеуметтік-еңбек 

қатынастарының тұрақтылығын қолдау; 

- қызметкерлердің кәсіподақ жарнасын кәсіподақ ұйымы туралы 

Ережелер талабына сәйкес бекітілген сметаға сай жұмсау; 

- Қызметкер мен Жұмыс беруші арасындағы жеке және ұжымдық еңбек 

дауларын шешуде заңнамамен бекітілген рәсімді орындау;  

- ПОҚ, жұмысшылардың, олардың балаларының    жазғы демалысын 

ұйымдастыру; 

- ПОҚ, жұмысшылардың санаторийлік-курорттық емделуін 

ұйымдастыру; 

- қызметкерлер және жұмысшылардың балаларына жаппай-мәдени және 

спорттық-сауықтыру шараларын ұйымдастыруға қатысу; 

- ұжым мүшелеренің  ҚТ  сақтау бойынша олардың жұмысында 

техникалық инспекторларға әдістемелік көмек көрсету; 

- жаңа оқу жылына оқу ғимараттарын қабылдау бойынша және оқу 

ғимараттарындағы асханаларда қоғамдық тамақтануды 

ұйымдастыруды тексеру жөніндегі комиссия жұмысына қатысу; 

- педагогтік қызметкерлерді аттестаттау комиссиясы жұмысына және 

ЖОО профессорлық-оқытушылар құрамының бос лауазымдық 

орындарына байқау өткізуге қатысу; 

- еңбек (ғылыми-педагогтік) жұмыс өтілін белгілеу бойынша комиссия 

жұмысына қатысу; 

- баспанаға және баспана жағдайларын жақсартуға мұқтаж  

қызметкерлерге қатысты есеп жүргізу, тұрғын үй мәселесін шешуде 

олардың қатысын ҚР Құрылыс үй Бағдарламасын жүзеге асырудың 
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ипотекалық несиелелендіру және басқа түрлері арқылы қамтамасыз 

ету; 

-   9 мамыр Жеңіс күніне және халықаралық  Егде адам күніне арналған 

тыл еңбекшілеріне, жауынгер-интернационалистерге құрмет көрсету; 

- ПОҚ және қызметкерлердің балаларына Жаңа жылдық шараларды    

ұйымдастыру (балалар қойылымы); 

- жыл сайын өз қызметі туралы кәсіподақ жиналысында 

(конференциясында)есеп беру; 

 

4.3. Қызметкерлердің міндеттері: 

     -    ЖОО Жарғысының және ЖОО ішкі тәртібі талаптарын сақтау; 

- Жұмыс берушінің актілеріне, еңбек, ұжымдық келісімшартқа сәйкес 

еңбек міндеттерін орындау; 

- жұмыс орнында өндірістік тазалық және өрт қауіпсіздігі, еңбек қорғау, 

және қауіпсіздік бойынша талаптарды сақтау; 

- қызметкерлер мен студенттердің денсаулығы мен өміріне қауіп 

туғызатын жағдайлар, Жұмысшылар мен Жұмыс берушінінің 

мүліктерінің сақталуы туралы Жұмыс берушіні хабардар ету; 

- өзінің ғылыми, педагогтік және кәсіби деңгейін көтеруге жүйелі жұмыс 

жүргізу. Оқу үдерісін ұйымдастыруда жаңа технологияларды қолдану; 

- қызметтік міндеттерін орындауда белсенділік пен бастамашылық, жоо 

ортақ мақсатына – жоғары білікті мамандар даярлауға қол жеткізуге 

мүдделілік таныту; 

- кәсіптік бағдарлау және талапкерлерді қабылдау жөніндегі 

Бағдарламаға, барлық деңгейлерде жоо жарнамалауға тұрақты түрде 

қатысуға; оның имиджісінің нығаюына атсалысу;  

- корпоративтік мәдениетті дамыту, оқытушының ар-намыс Кодексіне 

сәйкес жемқорлыққа жол бермеу; 

-  жұмыс барысында жұмыс берушіге мүліктік зиян келтіруге жол 

бермеу; 

- өз денсаулығын үнемі нығайта отырып, салауатты өмір салтын ұстану 

және оны білім алушылар арасында насихаттау; 

- білім алушыларды жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

мемлекеттік стандартқа сәйкес қарастырылған деңгейден төмен 

болмайтын білім, білік, дағдылармен және құзіреттіліктермен 

қамтамасыз өтеу; 

- оқудан тыс уақытта, соның ішінде ЖОО Студент үйлерінде білім 

алушыларды тәрбиелеуде тәлім-тәрбие жұмысының әр түрлерін тиімді 

пайдалану; 

-  Ұжымның қоғамдық өміріне қатысу: мәдени-бұқаралық, спорттық-

бұқаралық іс-шараларға және университеттің басқа да дәстүрлі іс-

шараларына.  

- Жұмыс берушіге келтірілген зиянды Еңбек Кодексінде белгіленген 

мөлшерде өтеу. 
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2 БӨЛІМ 

 

              Еңбек келісімшарты. Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету. 

5. Жұмысқа түсу барысында еңбек қатынастары, еңбек келісімшартын жасау 

− тараптармен жазбаша ресімделеді; 

6. Еңбек келісімінің шарттары қолданыстағы заңнамалар және осы Ұжымдық 

келісімшартпен салыстырғанда, қызметкерлердің жағдайын төмендете 

алмайды; 

7. Ұйым құрылымындағы өзгерістермен байланысты барлық мәселелер, 

сондай-ақ штат немесе адам санының қысқартылуы кәсіподақтың 

қатысуымен кем дегенде 2 ай бұрын алдын-ала қарастырылады. («Кәсіптік 

одақтар туралы»  ҚРЗ 12 б.)  

8. Қызметкерлерді жұмыс орнында сақтап қалуға арналған ішкі өндірістік 

резервтерді пайдалану мақсатында Жұмыс беруші міндеттенеді: 

- жұмыстан босатылған барлық қызметкерлерді, олардың тиісті біліктілігі 

болған жағдайда, жұмысқа орналастырмайынша,  жұмысқа қабылдауды 

тоқтатуға; 

- жұмыста қосымша жұмыс істейтіндердің немесе қызметі  мен мамандығы 

бойынша (қызмет көрсету аясының кеңеюі) қосымша жұмыс істеуші 

ретіндегі қызметкерлердің қосалқы жұмыс орындарының тарапынан 

қысқартылған қызметшілерге сол жұмысқа ауысу мүмкіндіктерін анықтауға; 

-  қызметкердің келісімімен оларды толық емес жұмыс уақыты тәртібіне 

ауыстыруға. 

9. Меншіктің ауысуы немесе ұйымның қайта құрылуы (бірігуі, қосылуы, 

бөлінуі, бөлініп шығуы, түрленуі) еңбек қатынастарының  жұмыс істеуін 

тоқтатпайды. 

10. Жұмыс берушінің экономикалық жағдайын төмендетуге әкеліп 

соқтыратын, штат қызметкерлері санының қысқаруы, қызмет көрсету және 

орындалатын жұмыстардың өндірістік көлемі азайған жағдайларда, жұмыс 

беруші өз бастамасымен  жүкті әйелдермен және 3 жасқа дейінгі балалары 

бар әйелдермен еңбек келісімшартын бұзбайды. (ҚР ЕК  54б.2т.) 

11. Жұмыс берушінің бастамасымен еңбек келісімшартын бұзу барысында: 

- біліктілік деңгейі немесе орындалатын жұмыс бойынша лауазымға сәйкес 

келмейтін тұлғалармен еңбек келісімшартын, құрамына қызметкерлердің 

өкілі кіретін (ҚР ЕК 52 б. 4т.) аттестаттау комиссиясының шешіміне сәйкес 

бұзу. 

- зейнеткерлік  жасқа толуға  2 жылдан кем уақыт қалған тұлғалармен ҚР ЕК 

52 б. 1т. 2,4тт. қарастырылған негізде, Жұмыс беруші және Қызметкерлер 

өкілдері ішінен тең дәрежедегі бастамаларда құрылған комиссияның оңды 

шешіміне сәйкес жүргізу. (ҚР ЕК 53 б. 1т.) 

- жұмыс берушінің экономикалық жағдайының нашарлауына байланысты 

(экономикалық жағдай және қызметкерді жұмыстан босату салдарына 
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байланысты дәлелдермен) Қызметкер жұмыстан босатылатыны туралы 30 

күн бұрын жазбаша түрде хабардар болуға тиіс. (ҚР ЕК 54 б. 2т.); 

- 18 жасқа дейінгі балаларды тәрбиелейтін жалғыз басты ата-аналармен 

(жалғыз басты ана немесе асыраушысының болмауы) келісімшарттың 

бұзылуын келесі жағдайларда болдырмау: 

- еңбек тәртібін бұзбаса; 

- университеттегі еңбек өтілі 5 жыл және одан жоғары болса; 

12. Жұмыстан босатылатын қызметкерлерге жұмыстан босату туралы 

хабардар ету сәтінен бастап 1 ай ішінде басқа жұмыс іздеу үшін 2\3 тарифтік 

ставка (оклад) төлемімен айына екі күн беру; 

13. Жұмыс беруші кәсіподақ комитетінің пікірін ескере отырып, жоғары 

білікті және кәсіби деңгейі жоғары, шығармашылықпен жұмыс істейтін, өз 

білімін үнемі жетілдіріп отыратын зейнеткерлік жас шамасындағы 

(зейнетақыға үш жыл қалған) қызметкерлерге жұмыс орнында қалуға 

басымдылық береді. 

14. Зейнеткерлік жастағы және кәсіби білікті ПОҚ құрамымен ағымдағы 

жылдың 01.09. по 31.08. мерзімі аралығында жүктеме болған жағдайда   

келісімшарт жасау. 

15. Қызметкер зейнеткерлік жасқа жеткенде жұмыс берушінің бастамасы 

бойынша еңбек шартын бұзған жағдайда 5 АЕК мөлшерінде өтемақы төлеу. 
 

 

 

 

3 БӨЛІМ 

 

                                     Жұмыс және демалыс уақыты. 

16. Жұмыс уақыты ҚР «ҚР Еңбек кодексі» және «Білім туралы» заңдарына 

сәйкес, ішкі тәртіп Ережелерімен төмендегідей белгіленеді: 

- аптасына 5 күндік жұмыс, сенбі, жексенбі күндері демалыс уақыты болып 

белгіленеді (ҚР ЕК 84б. 3т.); 

- ЖОО профессорлық-оқытушылар құрамы оқу сабақтары кестесі және жеке 

оқу жүктемесіне сәйкес, 8.00-ден 19.50-ге дейін оқу үдерісін қамтамасыз 

етеді. Студенттердің кредиттік оқыту технологиясын қамтамасыз ететін 

профессорлық-оқытушылар құрамының жеке жылдық оқу жүктемесі,жыл 

сайын оқуға қабылданатын білім алушыларға байланысты есептеледі; 

- оқу-көмекші жұмыскерлері(зертханашылар, өндірістік оқыту шеберлері) 

және оқу үдерісін тікелей қамтамасыз ететін бөлімше қызметкерлері 

(кітапхана, АБжЦО) оқу үдерісін 8.00-ден 19.50-ге дейін қамтамасыз етіп, 

кестеге сәйкес жұмыс істейді. Оқу-көмекші қызметкерлерінің жұмыс  

уақытының ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауы тиіс; 

- әкімшілік-басқару және қызмет көрсету жұмыскерлері үшін 9.00-дан 18.00-

ге дейін белгіленеді. Жұмыс уақытының ұзақтығы аптасына 40 сағаттан 

аспауы тиіс. 
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17. 1 және 2 топтағы мүгедек- қызметкерлер үшін жұмыс уақытының 

ұзақтығы  -  аптасына 36 сағат белгіленсін. 

18. Оқу- егістік тәжірибе орталығының күзетшiлерi мен сақшыларына  Сібе 

ОЕТО, Г.Вистеннус - Д. Панкратиев атындағы ОЕТО 5 -күндiк жұмыс 

аптасынан сағат 09.00-ден кешкі 18.00-ге дейін,  түскі үзіліс 13.00-ден бастап  

сағат 14-ге дейін.  Демалыс күндері - сенбі және жексенбі. 

19. Студент үйлерінің барлық кезекшілері, күзетшілері, күзет инспекторлары 

үшін айлық жұмыс уақытының жинақталған есебі мен ауысым жұмысы 

енгізіледі, онда жұмыс аптасының 40 сағаттық есебінен шаққандағы жұмыс 

уақытының нормасы сақталуы тиіс. Ауысым кестесін бөлімшелер 

жетекшілері құрастырады және кәсіподақтың келісімімен бөлім жетекшілері 

бекітеді. 

20. Университет қызметкерлеріне демалу және ас қабылдау үшін ұзақтығы 60 

минут (13.00-ден 14.00-ге дейін) үзіліс беріледі; демалу үзілісін 

қызметкерлер өз қараулары бойынша пайдалана алады. 

21. Жыл сайын төленетін демалыс белгіленсін: 

- ПОҚ, басқа педагогикалық қызметкерлерге және соларға теңестірілген 

тұлғалар үшін (2008 жылдың 30қаңтарынан  №77 ҚР Үкіметінің Қаулысы); 

- ректорға, проректорларға; 

- факультет декандары және олардың орынбасарларына; 

- кафедра меңгерушілеріне; 

-академиялық саясат департаменті және білім беру бағдарламалары 

басқармасының директорына; 

- оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысына; 

- әдістемелік жұмыс жөніндегі, практика және жұмыспен қамту бөлімі 

басшысына; 

- жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі басшысына; 

- оқу-өндірістік (оқу) шеберхана, зертхана меңгерушілеріне; 

- өндірістік оқыту шеберлеріне; 

- білім алушылардың кәсіптік практика жетекшісіне; 

-аккомпаниаторларға, концертмейстрлерге; 

– 56 күнтізбелік демалыс күндерін беру; 

- құрылымдық бөлімшелердің қалған басшыларына, ғалым хатшысына, заң 

кеңесшісіне, оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау бөлімінің 

әдіскерлеріне, әдістемелік жұмыс және практика бөлімінің әдіскерлеріне  – 

42 күнтізбелік демалыс күндерін беру; 

- әкімшілік – басқару, оқу-көмекшілік және қызмет көрсетуші 

жұмысшыларға  - 30 күнтізбелік демалыс күндерін беру. 

22. ҚР 1992 жылғы 18 желтоқсандағы «Семей сынақ полигонындағы ядролық 

сынақтар салдарынан зардап шеккендерді әлеуметтік қорғау туралы» заңына 

сәйкес жыл бойында, экология бойынша куәлігі жоқ, 10 жыл және 3 жыл 

және одан жоғары еңбек өтілі бар қызметкерлерге қалауы бойынша кезекті 

демалыс немесе қосымша төленетін 10 күнтізбелік демалыс күндері берілсін. 



9 
 

23. Жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезегін демалыс кестесі анықтайды. 

Кестені ректор немесе оның нұсқауымен проректор ағымдағы күнтізбелі 

жылдың 20 мамырына дейін бекітеді және қызметкерлердің пікірін ескере 

отырып, кәсіподақ комитетімен келісіледі. 

24. Екі жыл қатарынан еңбек демалысын бермеуге тыйым салынады. 

25. Тараптар орташа еңбек жалақысын сақтай отырып, қызметкерлерге 

міндетті түрде демалыс күндерін беруде төмендегідей келісімге келді: 

- бастауыш сыныпта оқитын балалары бар ата-аналарға 1 күн, қыркүйек 1-де; 

26. Қызмеркерлердің жеке өтініші бойынша 3 жасқа дейінгі баланы күту 

бойынша еңбек жалақысын сақтауынсыз қосымша демалыс мерзімін ұсыну; 

қосымша демалыс уақытында қызметшінің жұмыс орны (лауазымы) 

сақталады. (ҚР ЕК 87б. 4т.). 

27. Еңбек демалысының төлемақысы,  оның басталуынан 3 күн бұрын 

төленеді, ал  еңбек демалысын кестеден тыс берген жағдайда,  ҚР ЕК 92б. 4т. 

сәйкес, ол − берген күннен бастап 3 жұмыс күнінен артық кешіктірілмеуі 

тиіс. 

28. Каникул кезеңіндегі жұмыс әр қызметкердің оқу жүктемесінің мөлшеріне 

қарай есептелінеді. 

29. Жұмыс беруші қызметкерлердің жалақысының сақталмауынсыз, олардың 

жазбаша келісімінсіз, еңбек демелысына жаппай шығуларына жол бермейді. 

30. Қызметкерді кезекті демалысынан шақырып алу − оның жазбаша 

келісімімен және ақшалай орнын толтыру немесе қызметкерге қолайлы 

уақытта пайдаланылмаған еңбек демалысы күндерін беру арқылы 

жүргізіледі. 

 

 

 

 

4 БӨЛІМ 

 

               Еңбек ақысы. Кепілденген және орнын толтырыу төлемдері.  

31. Әр қызметкердің жалақысы еңбекақыны төлеу Ережесіне сәйкес 

белгіленеді. Қызметкердің еңбек тиімділігін және жұмыс сапасын арттыруға 

деген материалдық қызығушылығын күшейту үшін, бекітілген Ережелерге 

және құрамына қызметкерлер(кәсіподақ) өкіл ікіретін комиссия шешіміне 

сәйкес, ректор, оның жалақысына ынталандырушы үстеме ақы белгілейді. 

Жұмыс беруші педагогтік қызметкерлерді кезекті еңбек демалысына 

шыққанға дейін, оларды жаңа оқу жүктемесімен таныстыруы тиіс. 

32. Мереке және демалыс күндерінің еңбек ақысы бір жарым мөлшерде 

төленеді (ҚР ЕК , 109б.) 

- жұмыс уақытынан артық істеген еңбегі үшін төлемақы Еңбек кодексінің 

108 бабына сәйкес жүргізіледі. 

- түнгі уақытта істеген жұмыс үшін төлемақы Еңбек кодексінің 110 бабына 

сәйкес жүргізіледі. 
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33. Мамандықтарды (лауазымдарды) қатар атқару, жұмыскерлердің саны аз 

мөлшердегі жұмыс орнында жұмыстан уақытша босатылған қызметкерлердің 

міндетін атқару, қызмет көрсету көлемінің кеңеюі барысында жалақыға 

қосымша ақы қызметкердің жұмыс берушімен келісімі бойынша белгіленген 

мөлшерде жүргізіледі (ҚР ЕК, 111 б. 2т., 1,3 тт.) 

34.Жұмыстан босатылған қызметкердің сағаттарын орындау барысындағы 

ПОҚ-тың төлемақысы, оның нақтылы орындаған жұмысы бойынша төленеді. 

35.Жұмыс беруші қызметкерлерге еңбек ақыны келесі айдың 07 күні төлеуге 

міндеттенеді. 

36. Зиянды және қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыспен айналысатын 

қызметкерлерге жеңілдіктер және қосымша ақы − жұмыс орындарын тестілеу 

немесе аттестациялау нәтижелері бойынша 2007 жылғы 31 шілдесінен № 

182-ө ҚР халқының еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің бұйрығына 

сәйкес «Қызметкерлердің зиянды жағдайларда еңбек еткені үшін 

белгіленетін жеңілдіктер лауазымдары мен мамандықтар тізіміне» сәйкес  

мөлшерде төленеді: 

-  Келесі Қызметкерлерге қосымша ақы  төленсін: 

- дезинфектілеу құралдарын пайдаланатын қызмет кабинеттерін 

тазалаушыларға – НЛЖ-дан 20%; 

- санитарлық тораптарды тазалаушыларға НЛЖ-дан -30%.   

37. Білім беру ошақтарында білім алатын ұйым Университет 

қызметкерлерінің емтихан  тапсыру, диплом жобаларын қорғау, бітіру 

емтихандарын тапсыру кезеңіндегі демалысының  төлемақысы,оқу 

келісімшартының негіздемесінде еңбек ақыныңорташа айлық есебінен 

барлық кезеңінетөленеді. 

38. Қызметкерді мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындау уақытына  

жұмыстан босатқан жағдайда, оның жұмыс орны мен орташа жалақысы 

сақталады. 

39. Қызметкерді өндірістен қол үзіп,  біліктілікті жетілдіруге жолдау 

барысында, оның жұмыс орны (лауазымы) және  жалақысы сақталады(оқыту 

5 жылда бір рет тегін жүргізіледі). 

40. Жұмыс беруші Қызметкердің денсаулығына байланысты басқа жеңіл 

жұмысқа ауысуына қатысты, оның орташа жалақысын дәрігерлік 

қорытындыда белгіленген мерзімге дейін сол қалпында  қалдырады. 

41. Жұмыс беруші ай сайын әр қызметкерді, оның талабы бойынша 

жалақысын есептеу шарттары және есептелген  жалақыны  толық ашып 

көрсететінесеп парағы арқылы ұсталынып қалатын ақша негіздемесі туралы  

хабардар етеді. 

42. Ұжымды еңбекақыны төлеуге қатысты  жаңа құжаттардың мазмұнымен 

өз уақытында хабардар ету. 

43. Қызметкерлерді әлеуметтік қолдау − даму стратегиясының  

Бағдарламасына байланысты жүзеге асырылады, ол Жұмыс берушімен 

төмендегідей бөлінеді: 
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- ұжым мүшелеріне ҚР Тәуелсіздік күніне және Наурыз күніне және басқа да 

мереке күндеріне университеттің қаржы мүмкіндігіне байланысты, сыйақы 

төлеу; 

- Қызметкерлерге материалдық көмек көрсету (еңбек өтілі 1 жылдан кем 

емес) емделуге, сондай-ақ жақын туыстарын жерлеуге (жұбайы, ата-ана, 

балалар). Материалдық көмек мөлшері ағымдағы жылға қатысты Қазақстан 

Республикасының «Бюджет туралы» заңына сәйкес жалақының ең төменгі 

мөлшерімен анықталады. 

- Университет қызметкерлерін жерлеуді ұйымдастыру. Автобусты 

өтемақысыз тегін пайдалануға беру; 

- университетте 10 жыл немесе одан жоғары еңбек өтілі бар оқытушылар мен 

қызметкерлерді жерлеуге 1 АЕЖ көлемінде материалдық көмек көрсету. 

Төлем, қайтыс болу туралы куәліктің негізінде, қызметкер жұмыстан 

босатылған кезде есеп айырысумен бірге жүргізіледі. 

- 9 мамыр Ұлы Отан соғысының Жеңіс күні қарсаңында тыл еңбекшілеріне 

және Егде адам күні – құрметті демалыстағы зейнеткерлерге, университеттің 

қаржы мүмкіндіктеріне байланысты, материалдық көмек көрсету; 

44. Кәсіподақ бюджет қоры есебінен санаторлық-курорттық емдеуге және 

демалыс аймақтарына жолдама сатып алу: 

- университеттегі жұмыс өтілі ескеріле отырып, жеңілдік жағдайда 

жолдамалар бөлінсін:  

20 жыл және одан артық – 11 есептік көрсеткіш; 10-20 жыл -  10 есептік 

көрсеткіш; 10 жылға дейін – 8 есептік көрсеткіш; 

балаларды сауықтыру лагерьлеріне – 10 есептік көрсеткіш. 

45. Кәсіподақ бюджет қоры есебінен келесі іс-шараларды өткізуге қаржылай 

ақша бөлінсін:  

-   9 мамыр Ұлы Отан соғысының Жеңіс күні қарсаңында тыл еңбекшілеріне, 

жауынгер-интернационалистерге арналған шай ішуді ұйымдастыру; 

-   Егде адам күнін ұйымдастыру;  

-  ПОҚ және қызметкерлер балалары үшін жаңа жылдық ертеңгіліктерді 

ұйымдастыру; 

- жаңа жылдық сыйлықтарды (кулёктер) сатып алу; 

46. Кәсіподақ бюджет қоры есебінен келесі жағдайларда материалдық көмек 

көрсетілсін: 

науқас кезінде медициналық комиссияның өтуіне байланысты (тестілеу, ЭКГ, 

томография және т.б.) тағайындалған емдеу мекемесінде ауруды тіркеу және 

одан әрі қарайғы емделуде; 

- жақын туыстарының (әпкелері, ағалары, әжелері, аталары) қайтыс болуына 

байланысты 7 АЕК көлемінде; 

- Мерейтой күндеріне байланысты оқытушылар мен қызметкерлерге 

құттықтауға байланысты гүлдерді сатып алу үшін 3 АЕК көлемінде; 

- Кәсіподақ ұйымының жұмысына белсенді қатысқаны үшін құрылымдық 

бөлімшелердің кәсіподақ тобы ұйымдастырушыларына 4 АЕК көлемінде 

көтермелеуге. 
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47. Қызметтік пәтерде тұрып жатқан ПОҚ және қызметкерлердің пәтерді 

жекешелендіруге құқығы жоқ.  ЖОО-ға жұмысқа  шақырылған жоғары 

білікті мамандар үшін, бос қызметтік баспана болған жағдайда, оны 

жекешелендіру құқығынсыз беру (жетекші ғалымдар). 

48. Қызметкерлерге демалыс күндері қала сыртына демалуға  шығуға, 

автобусты тегін беру. 

49. Қызметкерлерге шаруашылық қажеттіліктері үшін бензин шығынын 

өтеумен жүк машиналарын пайдалануға беру. 

50. Кәсіподақ пен құқықтану мамандығы арқылы қызметкерлерге еңбек, 

тұрғын үй және басқа да мәселелер бойынша заң кеңестерін тегін беру; 

51. Табысы аз отбасылар қатарына жататын қызметкерлердің балаларын 

оқыту, сондай-ақ жоо магистратурсында оқытушылар мен қызметкерлерді 

оқыту үшін  төлемақыны айлап төлеуге мүмкіндік беру; 

52. Университет қызметкерлеріне жыл сайын «Сібе» ОЕТО базасында 

отбасылық демалыс ұйымдастыруға рұқсат етілсін. 

 

5 БӨЛІМ 

 

                                      Еңбекті және денсаулықты қорғау.  

53. Жұмыс беруші қызметкерлерге қажетті санитарлық-гигиеналық 

жағдайларды, сондай-ақ температуралық, ауа және жарық-сәулелік тәртібін, 

алдын алу шараларын жүргізу сияқты, жуып-шаю, медициналық дәрі-

дәрмекпен және тағы басқа да әлеуметтік қорғау құралдарымен қамтамасыз 

етуге қолайлы жағдай жасайды. Жұмыс беруші әр қызметкерге өз жұмыс 

орнында еңбек жағдайындағы нормативтік талаптар жөнінде  жүйелі түрде 

ақпарат беріп тұруға міндетті. Ақпарат өндірістік ортаға қатысты талаптарды 

сақтаудың нақтылы жай-күйі, еңбек және демалыс тәртібі, жеңілдіктер мен 

өтемақылар, жеке басты қорғау құралдары туралы мәліметтерді қамтуы 

тиіс.(ҚР ЕК 182 б, 4 т.). 

54. ҚР ЕК 182 б. 2,3т. талаптарына сәйкес жоо Қызметкерлерінің денсаулығы 

мен қауіпсіз еңбек жағдайлары құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі іс-

шараларды жүзеге асыру, қызметкерлердіжұмысқа қабылдаған кезде 

қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, өрттен қорғау және еңбекті 

қорғаудың басқа да ережелерінен нұсқаунама жүргізу. 

55. Газ тәрізді, сұйық және улы заттармен (қышқылдар, алкоголь, түрлі 

еріткіштер) жұмыс істейтін химия кафедрасының өндірістік оқыту 

шеберлеріне жалақыға 1 АЕК көлемінде қосымша ақы төлеу. 

56. ҚР ЕК 180 б. 3 т. сәйкес жыл сайын университеттің даму Жоспарының 

шығындар сметасына және ЖОО даму Бағдарламасына еңбекті қорғау 

жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға қатысты ақшалай қаражаттың 

қажетті сомасын жоспарлау.   

57. Химиялық мамандықтардың жұмыс бөлмелерінің (зертханаларының)  

ауасының санитарлық-гигиеналық талаптарын қамтамасыз ету үшін ҚР ЕК 
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(ҚР ЕК 182 б. 2т. 4т.) сәйкес үнемі тексеру және желдеткіш жүйелердің 

тиімді жұмысын жасау үшін қажетті жұмыстар жүргізіп отыру. 

58. ҚР ЕК (ҚР ЕК 183 б. 1т.) сәйкес еңбек жағдайлары бойынша өндірістік 

нысандарды,  үш жылда бір рет зертханаларды аттестаттаудан өткізу: 

биология, ядролық физиканың ұлттық зертханасы, баспа, АТБжЦО. 

-  еңбек қорғау талаптарына сәйкестендіруге мекемені құжаттандырудан 

өткізу. (ҚР ЕҚ 182 б. 2т. 12т.); 

59. ҚР ЕК (Қр ЕК 182 б. 2т. 4т.) сәйкес шаруашылық департаментінің 

қызметкерлерін, өндірістік оқыту шеберлерін, сондай ақ химиялық, инженер-

физикалық және басқа жаратылыстану-ғылыми мамандықтар 

зертханашыларын, инженерлерді «Арнайы киім, ЖҚҚ құралдарымен тегін 

берудің салалық нормаларына» сәйкес арнайы киіммен (халаттар, арнайы 

костюмдер, аяқ киім) жеке қорғау құралдарымен(қолғаптар, қорғаныс 

көзәйнектері),электр тогынан қорғану құралдарымен, металл өңдейтін 

станоктарда қоршайтын жабдықтар орнату үшін материалдармен және 

қажетті қол аспаптарымен қамтамасыз ету. 

60. Кәсіподақ комитеті еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспекторларды 

сайлауды қамтамасыз етеді, оларға ҚР ЕК  1б. 33т. сәйкес өздеріне жүктелген 

міндеттерді орындауға қажетті көмек пен қолдау көрсетіп отырады. 

61. Еңбекті қорғау бойынша техникалық инспекторлар және кәсіподақ,еңбек 

қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша инженермен бірлесіп, ҚР ЕК  

203 б. 4т. сәйкес ұжым мүшелерінің өндірістік жарақат алудың алдын алу 

мақсатында  жұмыс орындарында еңбекті қорғауды үнемі бақылауды жүзеге 

асыруға міндетті. 

62. Кәсіподақ комитеті жұмыс берушіні еңбек қауіпсіздігі мен қорғау 

жөніндегі ҚР заңнамасындағы анықталған бұзушылықтар, оларды 

жоюбойынша шаралар қабылдау туралы хабардар етеді, кінәлі адамдарды 

жауапкершілікке тарту жөнінде ұсыныс енгізеді.   

63. Еңбек қорғау талаптарын қамтамасыз ету, өндірістік жарақаттану және 

кәсіптік аурудың алдын алу, сондай-ақ еңбек жағдайларын тексеру және 

қорғау мақсатында ҚР ЕК 203б. 1т. сәйкес жұмыс орындарында еңбектің 

техникалық инспекторларымен өндірістік кеңес құру. 

64. Еңбек жарақатының нәтижесінде келтірілген зиянның өтемақысы 

қолданыстағы ҚР ЕК 190б. 5т. 9т. сәйкес өндіріліп алынады. 

65. Кәсіподақ комитеті қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженермен және 

техникалық инспекторлармен бірлесіп, еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау 

туралы заң бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. 

66. Жаңа оқу жылына оқу ғимараттарын дайындау жөніндегі комиссия 

құрамына Қызметкерлердің өкілі кіреді (кәсіподақ). 

67. Оқу ғимараттарындағы вахталарда, ғылыми кітапханаларда алғашқы 

дәрігерлік көмек көрсетуге байланысты құралдарды жинақтау.  

 

6 БӨЛІМ 

 



14 
 

Материалдық жауапкершілік 

68. Толық материалдық жауапкершілік туралы жазбаша келісімшарттар 

жұмысберуші мен келесі лауазымдағы қызметкерлермен жасалады: 

комендант,кастелянша, жүргізуші,зертханашы, өндірістік оқыту шебері, 

қоймашы, меңгеруші,  оқу-өрістік тәжірибелер орталығының маманы,«Сібе» 

ОЕТО, Г.Вистенниус-Д.Панкратьев атындағы ОЕТО, кассир, мұрағаттар 

меңгерушісі, баспа директоры, инженер-энергетик, денсаулық пункті 

меңгерушісі, ШТБ бастығы, зертханалар, секциялар қызметкерлері, кітапхана 

секцияларының меңгерушілері, АТБжЦО бөлім меңгерушілері, 

бағдарламашылар, хатшылар, бөлімдердің мамандары.       

 

7 БӨЛІМ 

 

                                                      Еңбек    тәртібі. 

69. Тараптар еңбек тәртібін нығайтуға, қызметкерлердің еңбекке саналы 

көзқарасын тәрбиелеуге, еңбек ұжымдарында тәрбие жұмыстарын үнемі 

жетілдіріп отыруға, барлық еңбек тәртібі және қоғамдық тәртіпті 

бұзушылықты еңбек ұжымдары жиналыстарында, кәсіподақ комитетінің 

отырыстарында талқылауға, кәсіподақ этикасын сақтауды қамтамасыз етуге 

міндеттенеді. 

70. Осы ұжымдық келісім-шарт жасағандардың атынан еңбек ұжымының 

мүшелері еңбек тәртібінің ішкі Ережелерін, ЖОО Жарғысын және осы 

Ұжымдық келісімшартты сақтауға міндеттенеді. 

71. Жұмыс беруші кәсіподақ комитетімен бірлесе отырып жеке және 

Қызметкерлердің ұжымдық еңбегі үшін қажетті ұйымдастырушылық, 

әлеуметтік-экономикалық, психологиялық жылы жағдай жасайды. 

72. Еңбек міндеттерін үлгілі орындағаны, өз жұмысының сапасын 

жақсартқаны, мінсіз жұмысы, жұмыстағы енгізген өнертабыстары  мен басқа 

да жетістіктері үшін, Жұмыс беруші кәсіподақ комитетінің келісімі бойынша 

Қызметкерлерге көтермелеу түрлерінің бірін қолдануы мүмкін: 

-  Қазақстан Республикасының айтулы күндеріне бұйрықта алғыс жариялау; 

- ерекше сіңірген еңбегі үшін ректордың Алғыс хатын немесе материалдық 

сый беру;   

- қызметкерге 50 жылдық мерейтойынан бастап келесі  әр 10 жыл сайын 

С.Аманжолов университетінде 25 жыл және одан жоғары еңбек өтілі болған 

жағдайда лауазымдық жалақы көлемінде: 20 -25 жыл еңбек өтілі барысында 

75%; 15-20 жыл еңбек өтілі барысында  - 50%; 10-15 жыл еңбек өтілі 

барысында  - 35%; 5-10 жыл еңбек өтілі барысында - 25%; 3-5 жыл еңбек 

өтілі бар кезде - 15% лауазымдық жалақы  көлемінде сыйақы беру. 

- жоғары оқу орнында 40 жыл және одан да көп жұмыс істеген, 

университеттің игілігіне ұзақ жылдар бойы адал еңбегі сіңген құрметті еңбек 

демалысындағы ПОҚ және қызметкерлердің мерейтой күніне (70-80жас) 

АЖА және одан да артық көлемде біржолғы төлемдер жүргізу арқылы 

материалдық көмек көрсету;  
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- ҚР білім және ғылым Министрлігінен, облыстық және қалалық 

Әкімшіліктен қызметкерлерді ордендермен, медальдармен, мақтау және 

алғыс хаттарымен марапаттау туралы қолдау өтіну. 

73. Еңбек тәртібін бұзғандығы немесе өзінің лауазымдық міндеттерін 

орындамағаны үшін Жұмыс беруші Қызметкерге ҚР ЕК 64б. 1т. сәйкес 

тәртіптік талап қолдану құқығы бар. Қызметкер тәртіптік талапқа наразылық 

білдірсе, онда ол ҚР ЕК 159б. 1т. сәйкес тараптардың сан жағынан тең 

өкілдерінен құралған бітімгерлік комиссиясына шағымдануына болады. 

74. Қызметкердің жемқорлықпен байланысты  кәсіптік этиканы бұзғаны үшін 

Жұмыс беруші материалдарды Тәртіптік-жемқорлыққа қарсы кеңестің 

қарауына жолдауға құқылы.  

 

8 БӨЛІМ 

 

Кәсіподақ ұйымы қызметінің кепілдіктері 

75. Кәсіподақ комитеті 2014 жылдың 27 маусым «Кәсіптік одақтар туралы» 

ҚРЗ, ҚР Еңбек кодексі,  «Білім және ғылым Қызметкерлерінің Шығыс 

Қазақстан облыстық кәсіподақ ұйымы» ҚБ  Жарғысы, филиалдар мен 

бастауыш кәсіподақ ұйымы   туралы Ережелер және басқа да заң актілері 

негіздемесінде қызмет етеді. 

76. Кәсіподақ комитеті кәсіподақ мүшелерінің жеке еңбек даулары 

мәселелері бойынша мүдделері мен құқықтарын қорғайды, келісім 

комиссиясының құрамына кіреді. 

77. Кәсіподақ ұйымының жарғылық қызметін жүзеге асыру үшін Жұмыс 

беруші әлеуметтік-еңбек және басқа мәселелер бойынша  оған барлық 

қажетті ақпаратты бөгетсіз береді. 

78. Жұмыс беруші кәсіподақ комитетіне оның қызметін жүзеге асыруға 

қажетті бөлме, құрал-жабдық, байланыс құралдарын тегін пайдалануға 

береді. Шаруашылық жағынан қамтамасыз ету Жұмыс берушінің міндеті. 

79. Жұмыс беруші бухгалтерия арқылы кәсіподақ мүшелерінің жалақысынан 

олардың берген жеке өтініштері мен ресімделген бұйрықтарының 

негіздемесіне сәйкес университеттің кәсіподақ ұйымының шотына 1 пайыз 

мөлшердегі кәсіподақ мүшелігі салымын ай сайын әрі тегін аударып 

отырады, («Білім және ғылым қызметкерлерінің Қазақстан салалық кәсіптік 

одағы» ҚБ Жарғысының 1б.13т.) ҚР Үкіметі,  Кәсіподақтардың 

республикалық бірлестігі мен Жұмыс берушілердің республикалық бірлестігі 

арасындағы Бас Келісімге, Білім және ғылым министрлігі мен ҚР білім және 

ғылым қызметкерлері Кәсіподағы арасындағы Салалық келісімге сәйкес, 

кәсіподақтың мүшелік жарналары, «Білім және ғылым қызметкерлерінің 

Шығыс Қазақстан облыстық кәсіподақ ұйымы» ҚБ  Комитетінің  Қаулысына 

сәйкес кәсіподақ органдары есебінен жоо бухгалтериясы арқылы 

қызметкерлерге ақшалай қаражат төлеумен бір мезгілде төмендегідей 

аударылады: университет кәсіподақ комитетіне – 75%, және «Білім және 
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ғылым қызметкерлерінің Шығыс Қазақстан облыстық кәсіподақ ұйымы» ҚБ  

– 25%. 

80.Кәсіподақ комитетінің мүшелері болып табылатын Қызметкерлер,аталған 

органның келісімінсіз, тәртіптік жазаға ұшырай алмайды және жұмыстан 

шығарыла алмайды. («Кәсіптік одақтар туралы» ҚРЗ, 19б.). 

81. Қысқа мерзімдік кәсіподақ оқуына, съездер, пленумдер, президиумдерге 

делегат ретінде қатысу және т.б. кәсіподақ органдарының шақыруы 

барысында, кәсіподақ мүшелері жұмыстан босатылады, олардың жұмыс 

орны мен еңбекақысы сақталады. 

 

9 БӨЛІМ 

82. Жұмыс беруші мен кәсіподақ осы Ұжымдық келісім-шарттағы 

қабылданған міндетттердің орындалуын бақылауды үнемі қамтамасыз етуге, 

кемістіктерді жою жөніндегі шараларды жасауға міндеттенеді. Кемінде 

жылына 1 рет кәсіподақ мүшелерінің жалпы жиналыстарын, Ұжымдық 

келісім-шартты орындау мәселесі туралы конференция өткізуге міндеттенеді. 

83. Осы Ұжымдық келісім-шарт 2016 жылдың ----------------- өз күшіне 3 жыл 

мерзімге енеді және, келесі жаңа Ұжымдық келісім-шарт қабылданғанға 

дейін қолданылады. 

84. Ұжымдық келісім-шарт мекеменің қайта құрылу кезеңіне өзінің 

қолданылуын сақтайды. 

85. Қолданыстағы мерзімнің ішінде Ұжымдық келісім-шартқа өзгертулер мен 

қосымшалар, екі жақтың өзара келісімі бойынша ғана, Ұжымдық келісім-

шарт қандай  тәртіппен қабылданса, сол тәртіппен енгізіледі. 

86. Ұжымдық келісімнің шарттарын орындамаған тараптар, Қазақстан 

Республикасы белгілеген заңнамаларының тәртібі бойынша жауапқа 

тартылады. 
 

 

 




