
 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27.12.2022 

 

№ 89-нқ 

 
 

 

 

2020 жылғы 03 ақпандағы №4/1-нқ бұйрығымен 

бекітілген Серіктестік қызметкерлеріне 

еңбекақы төлеу және сыйақы беру 

туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы 

 

 

 Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек 

кодексінің 107 - бабының 2, 3-тармақтарына және «Зерттеулер, талдау және 

тиімділікті бағалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – 

Серіктестік) Жарғысының 39-тармағының 4) тармақшасына, сондай-ақ 

Серіктестіктің 2020 жылғы 03 ақпандағы №4/1-нқ бұйрығымен бекітілген 

Серіктестік қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ережені 

жетілдіру мақсатында (бұдан әрі-Ереже) БҰЙЫРАМЫН:  

 1. Көрсетілген Ережеге мынадай өзгерістер енгізілсін: 

 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

 5-тармақ. 

 5.3. Бонустар: 

 5.3.1. Жалғыз қатысушы үшін білім беру қызметтерін қоспағанда, қайта даярлау 

және біліктілігін арттыру жөніндегі бөгде заңды және жеке тұлғаларды тартқаны 

үшін (клиенттерді тарту); 

 5.3.2. Жалғыз қатысушыға арналған білім беру қызметтерін қоспағанда, авторлық 

оқу-әдістемелік кешен бойынша семинарлар ұйымдастырғаны үшін; 

 5.3.3. Бөгде ұйымдардың конкурсына қатысу үшін зерттеулер (ғылыми, 

талдамалық) жобаларын әзірлеуге қатысқаны үшін (Жалғыз қатысушы тапсырыс 

берген зерттеулерді қоспағанда); 

 5.3.4. Бөгде ұйымдармен зерттеулер жүргізуге жасалған шарттар шеңберінде 

зерттеулер (ғылыми, талдамалық) жүргізуге қатысқаны үшін (мемлекеттік тапсырма 

бойынша жүзеге асырылатын зерттеулерді қоспағанда); 

 5.3.5. Бос лауазымға тағайындаса және ол сынақ мерзімінен өтсе кандидатты 

тартқаны үшін.  

 5.4. Қызметкерлерге бонустар 5.3-тармақта көзделген жағдайдың басталу фактісі 

бойынша айдың соңында есептеледі. 

 5.5. 5.3.1-тармақта көрсетілген бонустарды есептеу үшін негіздеме болып 

саналатындар: 

1) Серіктестік пен Тапсырыс беруші арасындағы қайта даярлау/біліктілікті арттыру 

бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарт; 

2) көрсетілген қызметтер актісі; 

3) бонустарды есептеу бойынша тізілім. 

 5.6. 5.3.2- тармақта көрсетілген бонустарды есептеу үшін негіздеме болып 

саналатындар: 

1) авторлық білім беру бағдарламасын, оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу жөніндегі 

жұмыс тобын құру туралы бұйрық; 



2) Серіктестік пен Тапсырыс беруші арасындағы қайта даярлау/біліктілікті арттыру 

бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарт; 

3) білім беру бағдарламасына, оқу-әдістемелік кешенге авторлық құқықты ресімдеу 

туралы акт; 

4) авторлық құқықты пайдалануға рұқсат; 

5) авторлар, жұмыс тобы мүшелері арасындағы келісім; 

6) көрсетілген қызметтер актісі; 

7) бонустарды есептеу бойынша тізілім. 

 5.7. 5.3.3 - тармақта көрсетілген бонустарды есептеу үшін негіздеме болып 

саналатындар: 

1) конкурстық құжаттаманы және зерттеу жобасын (ғылыми, талдамалық) әзірлеу 

жөніндегі жұмыс тобын құру туралы бұйрық; 

2) бөгде ұйымының конкурсына қатысу үшін құжаттар топтамасын жіберу; 

3) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы не ғылыми 

жобаны қаржыландыру туралы куәландыратын басқа құжат; 

4) көрсетілген қызметтер актісі; 

5) бонустарды есептеу бойынша тізілім. 

 5.8. 5.3.4 - тармақта көрсетілген бонустарды есептеу үшін негіздеме болып 

саналатындар: 

1) конкурстық құжаттаманы және зерттеулер жобасын (ғылыми, талдамалық) 

дайындау жөніндегі жұмыс тобын құру туралы бұйрық; 

2) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың және Ұлттық ғылыми кеңестің оң 

қорытындысы не ғылыми жобаны қаржыландыру туралы куәландыратын басқа 

құжат; 

3) (ғылыми, талдамалық) зерттеу бойынша Серіктестіктің шотына ақшалай 

қаражаттың түсуі; 

4) бонустарды есептеу бойынша тізілім. 

 5.9. 5.3.5 - тармақта көрсетілген бонустарды есептеу үшін негіздеме болып 

саналатындар: 

1) Әкімшілік бөлімнен қызметтік жазба (бос лауазымға тағайындалған кандидаттың 

құжаттары негізінде); 

2) бонустарды есептеу бойынша тізілім. 

 5.10. Бонустарды есептеу жөніндегі тізілім ағымдағы ай ішінде жасалған шарттар 

негізінде қалыптастырылады. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.4 -те көрсетілген бонустарды төлеу 

Тапсырыс беруші тарапынан толық есеп айырысқаннан кейін жүзеге асырылады. 

 5.11. Бонустарды төлеуге негіз - Серіктестік директорының бұйрығы болып 

табылады. Бонустарды төлеу Серіктестікте ақшалай қаражат болған жағдайда 

жүргізіледі. 

Бонус мөлшері: 

1) 5.3.1-тармақта көрсетілген клиенттерді тартқаны үшін - қайта даярлау және 

біліктілікті арттыру бойынша жасалған шарт (шарттар) шеңберінде (Жалғыз 

қатысушымен жасалған шарттарды қоспағанда) көрсетілген қызметтер сомасының 5 

(бес) пайызы;  

2) курс ұзақтығы 5.3.2-тармақта көрсетілген Жалғыз қатысушыға арналған білім 

беру қызметтерін қоспағанда, авторлық оқу-әдістемелік кешендер бойынша 

семинарлар ұйымдастырғаны үшін: 

– 8-ден 16 академиялық сағатқа дейін-4 (төрт) пайыз; 



– 17-ден 24 академиялық сағатқа дейін-5 (бес) пайыз; 

- 25-тен 48-ге дейін академиялық сағат - 6 (алты) пайыз; 

- 49-дан 60-қа дейін академиялық сағат-7 (жеті) пайыз. 

 Серіктестіктің авторлық ұжымы әзірлеген оқу-әдістемелік кешендер бойынша 

жасалған шарт (шарттар) шеңберінде көрсетілген қызметтер сомасынан пайыздар. 

Сома авторлар арасындағы келісім негізінде авторлық ұжым арасында бөлінеді; 

3) Бөгде ұйымдармен зерттеулер жүргізуге жасалған шарттар шеңберінде зерттеулер 

(ғылыми, талдамалық) жүргізу жөніндегі жобаларды әзірлеуге қатысқаны үшін 

5.3.3-тармақта көрсетілген жұмыс тобының әрбір мүшесіне 70 000 (жетпіс мың) 

теңге мөлшерінде;  

4) Ұлттық ғылыми кеңес немесе 5.3.4-тармақта көрсетілген ғылыми зерттеулерге 

конкурс өткізетін басқа орган конкурстық өтінімді мақұлдаған кезде қосымша 

бонустар Серіктестік басшылығының қалауы бойынша есептеледі; 

5) 5.3.5-тармақта көрсетілген бос лауазымға тағайындаса және ол сынақ мерзімінен 

өтсе кандидатты тартқаны үшін - үнемдеу болған жағдайда бос штат бірлігінің 

лауазымдық жалақысының 10 (он) пайызы. 

 5.12. Жобаларды әзірлеуге және зерттеулер (ғылыми, талдамалық) жүргізуге 

қатысатын жұмыс тобының құрамы директордың бұйрығымен бекітіледі. 

 5.13. Осы Ереженің 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. және 5.3.5 -тармақтарында 

көрсетілген бонустарды шегергенде, салық салғаннан кейін алынған ақылы негізде 

қызмет көрсетуден түскен пайда мыналарға жіберіледі: 

1) Серіктестікті дамыту (материалдық-техникалық базаны жарақтандыру, 

тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу); 

2) қызметкерлерді ынталандыру. 

 5.14. 5.13-тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген Серіктестік қызметкерлерді 

ынталандыруға бөлінген сома «Базалық бірліктер кестесінде» келтірілген базалық 

бірліктерге сәйкес мынадай қатынаста бөлінеді: 

1. 50 (елу) % қызмет көрсету процесіне қатысатын қызметкерлер арасында. Қызмет 

көрсету процесіне қатысатын адамдар тобы директордың бұйрығымен 

айқындалады; 

2. 50 (елу) % 5.14-тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген Серіктестік 

қызметкерлері арасында бөлінеді. 

3. Кесте «Базалық бірліктер кестесі» 

№ 

п/п 
Лауазымы 

Штат 

бірліктерінің 

саны 

Базалық 

бірлік 

Жалпы 

базалық 

бірліктер 

1 Директор 1 200 200 

2 
Директордың 

орынбасары 
    2 150 300 

3 Кеңесші 1 130 130 

4 
Бас 

бухгалтер 
1 130 130 



5 
Бөлім 

меңгерушісі 
5 130 650 

6 
Сектор 

меңгерушісі 
5 100 500 

7 
Ғылыми 

хатшы 
1 90 90 

8 Бас сарапшы 24 80 1 920 

9 Аға сарапшы 8 70 560 

10 Сарапшы 4 60 240 

11 Жүргізуші   2 50 100 

  Барлығы: 54   4 820 

 5.15. Қызметкерге есептелген бонустар оның кірісі болып есептеледі және 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар, жарналар салынып, 

аударымдар жасалады. 

 5.16. Пайда алу және шығындарды жабу үшін семинарды өткізу кезінде кемінде 

10 (он) қатысушыны қамтитын топ құру қажет. 

 5.17. Лауазымдық міндеттеріне тыңдаушыларды тарту, білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу кіретін қайта даярлау және біліктілікті арттыру бөлімінің 

қызметкерлеріне бонустар ақылы негізде қызмет көрсетуден түскен пайда есебінен 

есептеледі. 

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын. 

3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

 

 

Директор Н.М.Ыбырайым 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда и премирования 

работников Товарищества 
 

 В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 107 Трудового кодекса Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V и подпунктом 4) пункта 39 Устава 

Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр исследований, анализа и 

оценки эффективности» (далее – Товарищество), а также в целях 

совершенствования Положения об оплате труда и премирования работников 

Товарищества, утвержденного приказом от 3 февраля 2020 года №4/1-нқ, (далее – 

Положение) ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести в указанное Положение следующие изменения: 

Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

Пункт 5.  

 5.3. Бонусы: 

 5.3.1. За привлечение сторонних юридических и физических лиц по 

переподготовке и повышению квалификации (привлечение клиентов), за 

исключением образовательных услуг для Единственного участника; 

 5.3.2. За организацию семинаров по авторским учебно-методическим комплексам, 

за исключением образовательных услуг для Единственного участника; 

 5.3.3. За участие в разработке проектов исследований (научных, аналитических) 

для участия в конкурсе сторонних организаций (за исключением исследований, 

заказанных Единственным участником); 

 5.3.4. За участие в проведении исследований (научных, аналитических) в рамках 

заключенных договоров на проведение исследований со сторонними организациями 

(за исключением исследований, осуществляемых по государственному заданию); 

 5.3.5. За привлечение кандидата на вакантную должность, при условии его 

назначения и прохождения испытательного срока. 

 5.4. Бонусы работникам начисляются в конце месяца, по факту наступления 

случая, предусмотренных пунктом 5.3. 

 5.5. Основанием для начисления бонусов, указанных в пункте 5.3.1. считать: 

1) договор между Товариществом и Заказчиком на оказание услуг по 

переподготовке/повышению квалификации; 

2) акт оказанных услуг; 

3) реестр по начислению бонусов. 

 5.6. Основанием для начисления бонусов, указанных в пункте 5.3.2. считать: 

1) приказ о создании рабочей группы по разработке авторской образовательной 

программы, учебно-методического комплекса;  

2) договор между Товариществом и Заказчиком на оказание услуг по 

переподготовке/повышению квалификации; 

3) акт об оформлении авторского права на образовательную программу, учебно-



методический комплекс; 

4) разрешение на использование авторских прав; 

5) соглашение между авторами, членами рабочей группы; 

6) акт оказанных услуг; 

7) реестр по начислению бонусов. 

 5.7. Основанием для начисления бонусов, указанных в пункте 5.3.3. считать: 

1) приказ о создании рабочей группы по разработке конкурсной документации и 

проекта исследований (научных, аналитических); 

2) направление пакета документов, для участия в конкурсе сторонней организации; 

3) положительное заключение государственной научно-технической экспертизы 

либо другой документ, свидетельствующий о финансировании научного проекта; 

4) акт оказанных услуг; 

5) реестр по начислению бонусов. 

 5.8. Основанием для начисления бонусов, указанных в пункте 5.3.4. считать: 

1) приказ о создании рабочей группы по подготовке конкурсной документации и 

проекта исследований (научных, аналитических); 

2) положительное заключение государственной научно-технической экспертизы и 

Национального научного совета либо другой документ, свидетельствующей о 

финансировании научного проекта; 

3) поступление денежных средств на счет Товарищества по (научному, 

аналитическому) исследованию; 

4) реестр по начислению бонусов. 

 5.9. Основанием для начисления бонусов, указанных в пункте 5.3.5. считать: 

1) служебная записка от Административного отдела (на основании документов, 

назначенного кандидата на вакантную должность); 

2) реестр по начислению бонусов. 

 5.10. Реестр по начислению бонусов формируется на основании договоров, 

заключенных в течение текущего месяца. Выплата бонусов, указанных в 5.3.1. 5.3.2. 

5.3.4. осуществляется после полного расчета со стороны Заказчика. 

 5.11. Основанием для выплаты бонусов является приказ директора Товарищества. 

Выплата бонусов производится при наличии денежных средств у Товарищества. 

Размер бонуса составляет: 

1) За привлечение клиентов, указанных в пункте 5.3.1 - 5 (пять) процентов от суммы 

оказанных услуг, в рамках заключенного договора (договоров) по переподготовке и 

повышению квалификации (за исключением договоров с Единственным 

участником); 

2) За организацию семинаров по авторским учебно-методическим комплексам, за 

исключением образовательных услуг для Единственного участника 

продолжительностью курса, указанных в пункте 5.3.2: 

- от 8 до 16 академических часов – 4 (четыре) процента; 

- от 17 до 24 академических часов – 5 (пять) процентов; 

- от 25 до 48 академических часов – 6 (шесть) процентов; 

- от 49 до 60 академических часов – 7 (семь) процентов. 

Проценты от суммы оказанных услуг, в рамках заключенного договора (договоров), 

по разработанным учебно-методическим комплексам авторским коллективом 

Товарищества. Сумма распределяется между авторским коллективом на основании 

соглашения между авторами; 



3) За участие в разработке проектов по проведению исследований (научных, 

аналитических) в рамках заключенных договоров на проведение исследований со 

сторонними организациями в размере 70 000 (семьдесят тысяч) тенге на каждого 

члена рабочей группы, указанных в пункте 5.3.3;  

4) При одобрении заявки Национальным научным советом конкурсной или другим 

органом, проводящим конкурс на научные исследования, указанных в пункте 5.3.4 

дополнительно бонусы начисляются на усмотрение руководства Товарищества; 

5) За привлечение кандидата на вакантную должность при условии его назначения и 

прохождения испытательного срока, указанных в пункте 5.3.5 - 10 (десять) 

процентов от должностного оклада вакантной штатной единицы, при условии 

наличия экономии. 

 5.12. Состав рабочей группы, принимающей участие в разработке проектов и 

проведении исследований (научных, аналитических) утверждается приказом 

директора. 

 5.13. Прибыль от оказания услуг на платной основе, полученная после 

налогообложения, за минусом бонусов, указанных в пунктах 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 

5.3.4. и 5.3.5. настоящего Положения направляется на: 

1) развитие Товарищества (оснащение материально-технической базы, приобретение 

товаров, работ и услуг); 

2) стимулирование работников. 

 5.14. Сумма, выделенная Товариществом на стимулирование работников, 

указанная в подпункте 2) пункта 5.13, распределяется согласно базовым единицам, 

приведенным в «Таблице базовых единиц», в следующем соотношении: 

1. 50 (пятьдесят) % распределяется между работниками, участвующими в процессе 

оказания услуг. Круг лиц, участвующих в процессе оказания услуг определяется 

приказом директора; 

2. 50 (пятьдесят) % распределяется между работниками Товарищества, не 

указанным в подпункте 1) пункта 5.14. 

3. Таблица «Таблица базовых единиц» 

№ 

п/п 
Должность 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Базовая 

единица 

Всего 

базовых 

единиц 

1 Директор 1 200 200 

2 
Заместитель 

директора 
    2 150 300 

3 Советник 1 130 130 

4 
Главный 

бухгалтер 
1 130 130 

5 
Заведующий 

отделом  
5 130 650 

6 
Заведующий 

сектором  
5 100 500 



7 
Ученый 

секретарь 
1 90 90 

8 
Главный 

эксперт  
24 80 1 920 

9 
Старший 

эксперт 
8 70 560 

10 Эксперт 4 60 240 

11 Водитель   2 50 100 

  Итого: 54   4 820 

 5.15. Бонусы, начисленные работнику, считаются его доходом и облагаются 

налогами, взносами и отчислениями согласно законодательству Республики 

Казахстан. 

 5.16. Для получения прибыли и покрытия затрат при проведении семинара 

необходимо формировать группу, включающую не менее 10 (десяти) участников. 

 5.17. Бонусы работникам отдела переподготовки и повышения квалификации, в 

должностные обязанности которых входит привлечение слушателей, разработка 

образовательных программ, начисляются за счет прибыли от оказания услуг на 

платной основе. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вводится в действие с момента подписания. 

 

 

Директор Ыбырайым Н.М. 
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