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Бул жамааттык келишим ГалМУиун ректору, Упенов Айбек Шерипбекович 
менен упиверситеттин эмгек жамаатынын ортосундагы социалдык -— эмгек 
мамилелерин женге салган чектелген нормативдик акт болуп эсептелет. Анын атынан 
жамааттык келишимге жамааттардын жалгты жыйынында шайлангаы турдуу кесиптин 
жана болумдердун кызматкерлери жана I алМУнун кесиптик кошунунун терагасы 
Абдырайымов Эркимбек Абдылдаевич тарабынан кол коюлат.

ТалМ Унун жамааттык келишими КРнын конституциясындагы, эмгек 
кодексиндеги, КРнын "Билим беруу женундогу закондорундагы", I алМУнун 
уставындагы статьяларга негизделген упиверситеттин кызматкерлери менен иш
беруучунун ортосундагы оз ара милдеттемелерди аныктаган нормативдик, юридикалык 
документ болун саналат.

Жамааттык келишим социалдык —  экономикалык жана укуктук кепилдиктерди 
беруу менен бул кепилдиктерди кенейтууге болгон администрациянын укугун 
чектебейт. Ж амааттык келишим беш болумдон турат.

I. Б О Л У М . Жамааттын эмгек ишмердуулугу

Упиверситеттин жамаатынын жалпы милдеттери 

/. Кызматкерлердин милдеттери:
1.1.Упиверситеттин туруктуу иш алып баруусун камсыз кылган, тийиштуу нормативдик 
актылар менен аныкталган кызматтык нускоолорду жана башка эрежелерди, 
1 алМУнун уставын жана ички тартип эрежелерин сактоого;
1.2. Окуу —  методикалык жана илимий иштерди алып баруунун жогорку денгээлин 
сактоого, упиверситеттин студенттери менен тарбиялык иштерди алып барууну 
жузоге ашырууга, мамлекеттик стандарттын талаптарын ишке ашырууга, 
Республиканын башка университеттеринин ичинде I алМУнун рейтингинин 
жогорулашына оз салымын кошууга;
1.3. Ун иверситсттин канааларында жана аймагында, эмгек орундарында тазалыкты 
жана тартипти сактоого эмгек орундарынын абалын жакшыртуу учун упиверситеттин 
ар бир кызматкери жылына эки ирет 6 саат кошумча эмгек акысыз 
иштооге;(кызматкердин макулдугу менен)
1.4 . Электр энергиясын уномдуу сарптоого, окуу, илим жана ондуруш жабдыктарын 
аяр найдаланууга, аларды бутундукто сакталышын камсыз кылууга;
1. 5 . Кызматтык ордуна ылайык табышталган мамлекеттик, кызматтык, коммерциялык 
сырга байланышкан маалыматтарды ачыкка чыгарбоого;
1.6. Адамдардын омуру жана ден соолугуна, иш беруучунун мулкуно залал келтируучу
кырдаалдар тузулген учурда иш беруучуну маалымдоого милдеттуу.
2. Администрациянын милдеттери:

2.1. Закондйрду жана башка нормативдик —  укуктук актыларды, чектелген 
нормативдик актыларды, жамааттык келишимдин шарттарын сактоого;



2.2. ТалМ Унун эмгек жамаатынын нормалдуу иш алып баруусуна зарыл болгон 
эмгекти уюштурууга багытталган чектелген нормативдик актыларды (жоболор, 
нускамалар, буйруктар) мыйзамга ылайык табылган меенетте кабыл алууга;
2.3. Кызматкерлерге ез моенетунде жана толук елчомдо айлык маянасын толеп 
турууга;
2.4. Эмгек орундарын керектуу эмгекти уюштурууга зарыл болгон техникалык 
документация менен камсыз кылууга, упиверситеттин кызматкерлеринин окутуунун 
жацы технологияларын, жацы компыотердик технологияларды ездоштуруу Y4YH 
шарттарды тузууго;
2 . 5 . Университетте эмгекти коргоонун жана эмгектин гигиенасынын шарттарына жооп 
берген эмгектин коопсуздугун жана шарттарын камсыз кылууга;
2.6. Мамлекеттик тескоочу жана козомелдоочу органдардып чсчимдерин ез маалыпда 
аткарууга;
2.7. Закондордо каралган тартипте кызматкерлсрди милдеттуу социалдык 
камсыздандырууну ишке ашырууга;
2 .8 .Кызматкерлердин кызматтык милдеттерин аткарууда тарткан зыяндарын
калыбына келтирип берууго (керектуу документтерди корсеткой учурда), жер титирее
жана башка табигый кырсыктардан жабыр тарткан упиверситеттин кызматкерлерине
материалдык жардам керсотууге, алардын дарылануучу мекемелерде дарыланууга
жана дары-дармектерине сарпталуучу каражаттарды толоп берууго;
2.9.Эмгектий жана согуштун ардагерлерине жалпы эле эмгектенгендерге колдон
келген жардам керсетуу менен аларга коцул болуп, гумаидуу мамиле жасоонун
жагдайларын тузууго милдеттуу.

Администрациянын кепилдиктери:

Упиверситеттин мумкунчулуктерунун чегинде эмгек менен камсыз кылуунун
негизги жана кошумча шарттарын камсыздоого, кадрларды даярдоого жана кайра
даярдоого, иштен бошоп жаткан кызматкерге башка иш издее учун иштен убакыт
берууго, мыйзамда каралган пособиелерге салыштырганда кобойтулгон олчомде
социалдык мунездогу пособиелерди, жецилдиктерди кызматкер иштен бошоп жаткан
учурда толоп берууго кепилдик берет.
3. Профкомдуи милдеттери.

3.1. Эмгек жана ондуруш тартиптерин бекемдоого оболго тузууго;
3 .2 . Упиверситеттин енугушуно, кирешесинин кебейушуно оболго боло турган 
маселелерди ишкс ашырууга жамаатты тартууга жана уюштурууга;
3.3. Кызматкерлерге айлык маянанын оз маалыпда толонушуне текшеруу жургузуп 
турууга милдеттуу жана укуктуу.

Ишке кабыл алуунун жана бошотуунун шарттары.

1. Илимий- педагогикалык, инженердик -техникалык, окуу -комекчу персоналдын 
штаттары ректор тарбынан бекитилет.

2. 1 алМУда эмгектенген профессордук -окутуучулар курамы (1 IO K ) конкурстук 
тандоодон ©тот. Конкурстук тандоодон отпой туруп, эмгек келишими контрактын



негизинде билим алгап студенттерге сабак берген окутуучулар менен гана бир 
жылдан ашпаган меенетке гана тузулет. Кызмат орундарын дайындоо жобого 
ылайык жургузулет.

3. Илимий - педагогикалык кызматкерлер, илим изилдое багытындагы иштерди 
жургузуу учун, ошондой эле кошумча билим беруу кызматтарын уюштуруу учун 
ТалМ Унун администрациясы мёнен кошумча келишимдерди тузушот. 
Упиверситеттин штатында эмгектенген окутуучулар, кызматкерлерге контракт 
тузууде приоритет берилет.

4 . ТалМ Унун кызматкерлеринин санын же штаттарды кыскартуу зарыл жана 
негиздуу болсо, администрация профкомго 3 айдан кем эмес мезгил мурун эскертет.

5 . Илимий -педагогикалык кызматкерлерди штаттардын кыскарышына байланыштуу 
иштен бошотуу окуу жылынын аягында, озгочо учурларда гана окуу жылынын 
журушундо, жургузулушу керек.

6. Эмгек ондуруш тартиби бузулган учурда профкомдуи макулдугу менен 
администрация КРнын иштен жаткан мыйзамдарына ылайык административдик 
чараларды колдоно алат (эскертуу, сегуш жана профкомдуи макулдугу менен 
бошотуу). Кызматкерлердин материалдык сыйлыктарын кыскартуу чарасын да ,
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колдоно алат (айлык, кварталдык, жарым жмлдык, жылдык премияларын 
профкомдуи макулдугу менен). I алМУга кызматкерлер, болумдордун жетекчилери 
тарабынан келтирилген зыян кечиктирилбестен толук калыбына келтирилиши 
керек.

Окуу, илимий жана уюштуруучулук ишмердик, квалификацияны 
жогорулатуу жана сыйлыкка керсотуу

1. I 1рофесс.ордук - окутуучулар курамынын окуу журтомунун нормалары 1 алМУнун 
каржыланыш шарттарына ылайык томондогудой олчомдо каралат: Ээлеген кызмат 
ордуна жана квалификациясына карата 700 сааттан 98 0  саатка чейин;

2. Окутуучулардын окуу жуктемунун жекече мазмуну штаттык расписаниеге ылайык 
кафедра башчысы тарабынан аныкталат. Ошондой эле кафедранын окуу жуктемун 
илим изилдоо жана тарбия иштерин эске алуу менен кафедранын отурумунда 
бскитилип, декан менен макулдашылат.

3. Окуу жылынын журушундо жеке окуу жуктемунун анын жалпы келомун озгерпей 
туруп езгорушу окутуучунун макулдугу менен кафедра башчысы тарабынан 
жургузулуп кафедранын отурумунда бекитилет. Андан сон упиверситеттин 
структуралык белумунун жетекчилиги менен макулдашылып, окуу иштери богонча 
проректор тарабынан бекитилет.

4 . Жеке пландардагы окуу жуктомдорунун аткарылышын жыйынтыктоодо майрам 
куидоруно, студенттердин санынын кыскарышына байланыштуу ж.б. окутуучуга 
байланышпаган себептер менен аткарылбай калган сааттар озгечо графага 
толтурулат.

5 . Илим изилдоо иштерин жакшыртуу максатында администрация мыкты окуу - 
методикцлык ишке конкурс уюштурат. Ошондой эле мыкты окуу китебине, окуу 
куралына, практикалык, лабораториялык сабактарда техникалык каражаттарды



колдонууга, мыкты кафедрага да конкурс жарыялап женуучулорге сыйлыктар 
тапшырылат.

6. Илимий-педагогикалык инженердик-техникалык жана окуу-кемокчу 
персоналдардын кызматкерлер жургузгон эмгегине жараша ар турдуу сыйлыктар 
менен сыйланышы керек.

9

Эмгек жана эс алуу укуктары

1. ТалМУнун администрациясы илимий-педагогикалык кызматкерлер учун кунунО 
аудиториялык 6 сааттык эмгекчи кунун кароо менен эмгекчи кунунун нормасын 
сактоого милдеттенст. Кызматкерлердин башка категорияларына, эгерде аларга 
мыйзамдык негизде азайтылган норма каралбаса жумасына 40 сааттык чек 
белгиленет.

2. ТалМУнун администрациясы ички тартиптин эрежелерине ылайык I алМУнун 
бардык имараттарында, корпустарында коомдук тамактануу пункттарынын 
иормалдуу иштешин камсыз кылат.

3. I алМУнун кызматкерлери жана администрациянын макулдашуусу менен толук 
эмес эмгекчи куну же болбосо мумкунчулуктор менен иштин ботончолуктеруно 
ылайык ийкемдуу эмгек графиги тузулушу мумкун.

4. Кызматкерлердин ар жылдык эмгек оргуусунун графиги профкомдуи макулдугу 
менен администрация тарабынан тузулет.

5 . Уй-булелук жана башка жуйоелуу жагдайларга байланыштуу кызматкер менен 
администрациянын макулдашуусунун негизинде эмгек оргуусунун убактысы 
кызматкерге ыцгайлуу убакытка жылдырылышы мумкун.

6. Иштен жаткан мыйзамга ылайык кызматкерлердин айрым категорияларына
негизги оргуу моонотуно (2 8  кун) 3 кундон 6 купго чейинки кошумча эмгек
оргуусун чектелбеген эмгек кунуне байланыштуу берууго болот.

7 . 12 жашка чейин 3 же андан ашык балдары бар I алМУнун аял кызматкерлерине 
маяна теленбогон 2 жумалык эмгек ергуусу берилет. (жай мезгилине туураланып 
берилиши талапка ылайык).

8. 1 алМУнун кызматкерлери телонуучу томендогу социалдык оргуулорго укуктуу: 
Уйлонуу тоюна - 3 кун

• Жакын туугандардын бири кайтыш болгон 'до - 5 кун.
9. Айлык маянасы сакталбастан оргуу беруу кызматкердин ©3 отунучунун негизинде

администрациянын макулдугу менен жуйоолуу себептерге байланыштуу берилет. 
Оргуунун узактыгы эки таран аркылуу макулдашылат.

10. 1 алМУнун илимий - педагогикалык кызматкерлери .5 жылда бир ирет 
квалификациясын ар кандай формада жогорулатууга укуктуу: стажировка, Ф 1 IK, 
чыгармачыл отпуск, семинар ж.б. Администрация жыл башында квалификацияны 
жогорулатууга болунуучу акча каражаттарынын фондун караты  керек. 
Квалификацияны жогорулатуунун конкреттуу формасы каражаттардын 
мумкунчулугуно жана ар бир кызматкер менен кафедра башчысынын пикирине 
ылайык аныкталат.



II. ТалМ У да эмгектенген илимий -педагогикалык кызматкерлер администрацияга 
тиешелуу документтерди тапшыруу менен теленуучу чыгармачыл оргууге чыга 
алышат. ©ргуу кызматкердин, ректордун же структуралык болумдун 
жетекчилеринин наамына жазылган арызынын негизинде берилет. Арызга 
кафедранын, факультеттин, институттун окумуштуулар кенегпйпин чечими 
тиркелет. 0ргуу  учурунда кызмат орун сакталат.

II Б 0 Л У М . Кызматкерлердин социалдык жана экономикалык укуктары 
жана кепилдиктер

1.Т ал М У д а эмгек акыны толеи беруу “Тарифтик тордун” негизинде ишке 
ашырылат. “тарифтик тор’’ ТалМ Унун, структуралык болумдорунун 
администрациялары тарабынан иштелип чыгат. Аида кирешенин олчемуне 
ылайык коэффициенттерди которуунун жекече улгулору корсотулун, эмгек 
акы жана аны коюу жобосунан чыгат(атайын каражаттардын эсебинен айлык 
акыга кошумча телемдерду киргизуу). Жобо жамааттык келишимге тиркелет, 
штаттык расписание жана атайын эсептин сметасы окумуштуулар кецешинДе 

каралып, университетхин ректору тарабынан бекитилет.
2 .Эмгек акы айына бир иреттен кем эмес толонушу керек.
З.Санатароиялык, курорттук дарыланууга, эс. алуу уйлоруно берилчу 
жолдомолор менен камсыз кылуу ТалМУнун кызматкерлеринин эмгекке 
жарамсыздылык куболондургон баракчаларын телоп беруу КРнын социалдык 
камсыздандыруу фонду аркылуу кесиптик кошун комитетинин чечими менен 
ишке ашырылат.

III. Б 0 Л У М . Эмгектенуу шарттары жана эмгекти коргоо.
Саламаттыкты сактоо.

1. 1 алМУда эмгектенуу убактысынын узактыгы:
I Ю К  учун 36 саат.
Калган кызматкерлерге 40 саат

2. Администрация мыйзамда каралган эмгекти коргоо боюнча талаптар менен 
нормаларды сактоого милдеттеме алат. Эмгекти коргоо жана техника коопсуздугу 
боюнча макулдашуу жамааттык келишимдин ажырагыс белугу болуп саналат.

3. Эмгекти коргоо боюнча иш-чараларды еткорууге администрация акча каражатын 
белууге милдеттуу. Ден -соолукка зыян алып келуучу шарттарда эмгектенген 
кызматкерлерди профсоюз комитети менен бирдикте аныктоо менен, 
зыяндуулуктун децгээлине жараша (мыйзамдын негизинде кошумча телемдерду 
толоп берууго милдеттуу).

4 . Кош бойлуу жана 12 жашка чейинки балдары бар аялдар же оорулуу уй- було 
мучесун карагандар медициналык комиссияпын чсчиминин негизинде 
администрацияга арыз менен кайрылышкап учурда администрация толук эмес 
эмгекчи жумасын же болбосо эмгектин ийксмдуу графигин тузуп бериши керек.

j"
Мындай учурда айлык акы эмгек убактысына пропорционалдуу толонушу керек.



5. Эмгекти коргоо боюнча иш-чараларды еткорууге жооптуулар эмгекти коргоо 
боюнча макулдашуунун аткарылышы боюнча 3 айда бир жолу профкомдуи 
отурумунда отчет берип турат.

6. Окуу жылынын башыида администрациянын жана профкомдуи окулунен турган 
комиссия окуу корпустарынын окуу процессине даярдыгын текшерип чыгат. 
1-с.ентябрга карата корпустун даяр болбой калган учурда администрация имараты 
ондуруштон чыгарып, эмгек процессии жургузууго жарактуу имарат болуп беруусу 

керек.
7. Администрация корпустарды талапка ылайык санитардык-гигиеналык абалда, 

нормалдуу температуралык режимде, талапка ылайык жарыктыкта кармоого 
милдеттенет.

8. I емпсратуралык режим талапка жооп бербесе ( +  14 С томвп) андай 
аудиториялардан окуу процессии башка жылуу аудиторияларга которуу керек. 
Эгерде мындай шарт болбосо сабактардын убактысы кыскартылат, ал эми 
кафедраларга, болумдордо, лабораторияларда кызматкердин эмгекчи куну 
кыскартылат, бирок айлык акы толук сакталат.

IV  Б 0 Л У М  Профкомдуи ишмердигин камсыздоо

1. I алМУнун кызматта турган жамаат мучолору профкомдуи окулдоруно алардын 
ишмердигин жургузууго тоскоол болбоолору керек. 11рофкомдун окулдеру 
упиверситеттин структура болумдоруне барышып кызматкерлердин 
кызыкчылыгына байланышкан документтерди талап кылууга, КРнын мыйзамында 
каралган I 1рофсоюз органдарына бсрилген укуктарды ишке ашырууга укуктуу.

2. Шайлануучу ripoq^coios уюмунун мучолору озунун негизги кызматынан 
бошотулушпагандыктан профкомдуи тапшырмаларып аткаруу учун убакытты 
администрация менен суйлошуу жолу аркылуу чечип алышы керек.
11рофкомдун отурумун откоруу учун администрация айдын ар бир учунчу 
бейшсмбисинде профкомдуи мучолерун аудиториялык сабактарынан бошотот.

4. Администрация профкомго кызматкерлердин социалдык эмгек жана кесиптик 
кызыкчылыктарына байланышкан жогорку органдардын бардык документтерин оз 
маалыпда берии турууга милдеттуу.

V  Б 0 Л У М . Ж амааттык келишимдин аткарылышын коземолдоо. I алаптардын
жоопкерчиликтери

1. Жамааттык келишимдин аткарылышын козомолдеону ишке ашыруу учун талаптар 
биргелешкен бирдей саптагы окулдердон турган комиссия тузушот.
2.Козомолду жур^зуудо талаптар бул ишке керектуу бардык маалыматтарды 

беруулору керек.
3 .Жамааттык келишимте кол койгон талаптар жыл сайын I алМУнун чогулушунда 
анын аткарылышы боюнча отчет беришет.

Корутунду жобо



1. Ж амааттык келишим 3 жылга жана жацы келишимге дейре тузулет.
2 .Бул келишимге киргизилуучу езгортуулор жана толуктоолор администрация, 
жамаат жана профкомдук 2 талаптуу макулдашуусунун негизинде тиркеме турунде 
киргизилет.
3 .Келишимдин шарттары I алМУнун администрациясы, профкому жана 
кызматкерлери учун бирдей милдеттуу кучке ээ.
4 .Жамааттык келишимдин аткарылышын козомолдео ректор, упиверситеттин 
ж ам аат^в^ащ  профком тарабынан ишке ашырылат.

2017- ж.
Упенов А .Ш .
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